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I- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 

Trata-se de Relatório de Análise Inicial requerida pelo MM. 

Juízo nos autos do pedido de recuperação judicial da empresa INTERBUILD 

CONSTRUÇÕES LTDA. 

A Requerente alega possuir sede e principal 

estabelecimento no município de Campinas/SP e filiais em outros estados. Alega, ainda, que 

há prevenção da 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP, decorrente do pedido de 

falência distribuído em 10/10/2017 sob o nº 1053791-20.2017.8.26.0114. 

 

II- DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE 

 

A empresa foi constituída em 25 de julho de 2006 e tem 

como objetivo as atividades de Engenharia Industrial e Comercial de atuação nacional e 

internacional nos ramos de hipermercados, indústrias, shoppings centers, postos de 

combustíveis, drogarias, galpões, agências bancárias, lojas entre outros projetos. 

Em 2013, a empresa foi vendida ao Sr. Leonardo de Moraes 

Aviani, que investiu todo seu capital econômico e esforços sem medida nesse 

empreendimento para tornar a Interbuild uma empresa ainda melhor e maior. Todavia o 

investimento realizado não retornou conforme previsto, ante a crise de mercado que 

ocasionou a perda de alguns de seus clientes tradicionais, que por contingência econômica 

reduziram fortemente o volume de seus investimentos. 

A Requerente alega que o não pagamento de um mútuo 

realizado pelos antigos sócios no valor aproximado de 13 milhões de reais e a paralização 

da obra da empresa Tecsis localizada na cidade de Camaçari/BA, com recebíveis de 

aproximadamente 18 milhões de reais, foram determinantes para o inadimplemento em 

todas as esferas. 
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Apesar de todo o ocorrido, a Requerente acredita ser 

transitória sua atual situação e que esse estado de gravidade é passageiro, visto já terem 

sido tomadas algumas medidas administrativas e financeiras necessárias para equilibrar a 

receita com os custos e despesas da empresa e sanear sua atual situação de crise 

financeira.  

No entanto, alega ser fundamental, além de outras medidas, 

contar com a possibilidade de readequar o fluxo de pagamento de seu passivo de curto 

prazo, que, mediante a concessão de uma Recuperação Judicial, poderá ser ajustado para 

que os desembolsos necessários sejam compatíveis com seu faturamento e sua geração de 

caixa, observando-se o equilíbrio financeiro exigido para a completa quitação de todos os 

seus débitos. 

 

 

III- DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 

 

Por meio da decisão de fls. 375/378, o MM. Juízo 

determinou a realização de análise inicial com os seguintes objetivos: 

 

 

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

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

b) Examinar os documentos apresentados e os obtidos em diligência em relação 

aos fatos enunciados na peça inicial; 

c) Analise de documentos e informações obtidas in loco para verificar a realidade 

atual da empresa; 

d) Mostrar a posição econômico-financeira histórica e atual da Requerente.  

 
 
 

 
 

IV-   DA VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL 

 
 

Após analisar os documentos trazidos aos autos pela 

Requerente, apresentamos o quadro abaixo:  
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TABELA DE DOCUMENTOS 
Art. 48 - Requisitos 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS. 

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

229/300 

Certidões Distr. Falência, Criminal, Declaração do art. 48, inciso IV do Sócio/Controlador Presente 224/225 

 

 

1- ANÁLISE DOS DOCUMENTOS – ARTIGO 48 

 

a) Certidão de Pedidos de Falência, Concordata, Recuperações Judiciais e 

Extrajudiciais (art. 48) 

  

Inicialmente, não foram apresentadas as Certidões de Distribuição de pedidos de 

Falência, Concordata e Recuperação Judicial do Estados de São Paulo, onde 

esteve localizada a sede da Requerente e Mato Grosso do Sul onde consta 

registrada uma das filiais. 

 

REGULARIZAÇÃO: 

A Requerente apresentou as certidões faltantes – DOC. 1 anexo. 

 

TABELA DE DOCUMENTOS 

Art. 51 - Iniciais - Instrução 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS. 

I - Exposição das Causas Presente 5/10 

II - Demonstrações Contábeis      

      Balanço Patrimonial e DRE´s - últimos 3 exercícios  Presente 
17/25, e 

29/44 

      Balancete e DRE Acumulado 2018 
Presente c/ 
Ressalva 

26/28 e 45 

      Fluxo de Caixa - Projeção  
Presente c/ 
ressalva 

46 

III - Relação de Credores  Presente 302/373 

IV - Relação de Empregados Presente 51 
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Art. 51 - Iniciais – Instrução – cont... 

DOCUMENTO SITUAÇÃO FLS. 

V- Certidão de Regularidade     

      Certidão de Regularidade  Presente 
parcialmente 

53/62 

      Ato constitutivo  Presente 208/222 

VI - Bens Particulares dos Sócios e Adm. Ausente ! 

VII- Extratos Bancários 
Presente c/ 
Ressalva 

65/74 

VIII- Certidões do Cartório de Protesto  
Presente 
parcialmente 

76/195 

IX- Relação das Ações - Subscritas Pelo Sócio/Administrador Presente c/ 
Ressalva 

197/206 

 

 

 

2- ANÁLISE DOS DOCUMENTOS – ARTIGO 51 

 

a) Balancete e DRE acumulado de 2018 

 

Na peça inicial a Requerente apresentou os demonstrativos acumulados até 

31/01/2018. 

 

REGULARIZAÇÃO: 

A Requerente apresentou os balancetes de verificação contendo os dos dados 

mensais do Balanço Patrimonial e DRE desde janeiro até abril/2018 – DOC. 2 

anexo.  

 

b) Fluxo de Caixa – Projeção  

 

O Fluxo de Caixa apresentado compreende o período de fevereiro a dezembro de 

2018. Até a presente data, os valores nele contidos não refletem a realidade atual 

da empresa. 

 

REGULARIZAÇÃO: 

A demonstração de fluxo de caixa é simples projeção futura e, em situações onde 

a empresa é requerente de pedido de Recuperação Judicial, é meramente 

especulativa não podendo ser o lastro técnico suficiente (ou determinante) para 

que o juízo defira (ou indefira) o processamento da Recuperação Judicial. 
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Além disso, caso o processamento da Recuperação Judicial seja deferido, uma 

projeção de fluxo de caixa mais próxima da realidade será apresentada 

juntamente como o plano de recuperação judicial que deverá conter a 

demonstração de viabilidade econômica e respectivo laudo econômico-financeiro. 

(art. 53, incisos II e III) 

 Portanto, no caso em tela e s.m.j., entende-se desnecessária a apresentação de 

um novo fluxo de caixa, pois neste momento ele seria meramente especulativo. 

 

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

 

Inicialmente, a Requerente apresentou as certidões de registro das juntas 

comerciais dos locais onde estão localizadas suas filiais, exceto as do Mato 

Grosso do Sul, Amazonas e Roraima.  

 

REGULARIZAÇÃO: 

 Requerente apresentou as certidões de registro faltantes – DOC. 3 anexo, exceto 

a de Mato Grosso do Sul, onde não encontramos registro.  

A Requerente esclarece que, apesar de constar no contrato social e na JUCESP, 

a abertura do estabelecimento em Campo Grande/MS não foi concluída, portanto 

não há registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

d) Relação dos Bens Particulares dos Sócios e Adm. (art. 51, inciso VI) 

 

Na peça inicial não foi apresentada a relação de Bens Particulares do Sócio / 

Administrador. 

 

REGULARIZAÇÃO: 

A Requerente apresentou a Relação dos Bens Particulares do Sócio – DOC. 4 

anexo.  
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e) Extratos Bancários (art. 51, inciso VII) 

 

A Requerente apresentou os extratos bancários, às fls. 65/74, porém não consta 

movimentação financeira. 

 

REGULARIZAÇÃO: 

A Requerente apresentou os extratos referentes aos meses de janeiro a maio de 

2018 – DOC. 5 anexo. Não há movimento bancário nos extratos apresentados, 

refletindo o estado atual de inatividade da área operacional da empresa. 

Verifica-se que não há nos extratos movimentos referentes aos pagamentos das 

despesas básicas da empresa, inclusive folha de pagamentos (verifica-se nos 

balancetes mensais de 2018 que os salários estão sendo pagos pelo sócio). 

 

 

f) Certidão do Cartório de Protesto (art. 51, inciso VIII) 

 

Na peça inicial a Requerente não apresentou Certidão do Cartório de Protesto das 

seguintes comarcas em que possui filiais: Vitória de Santo Antão/ PE, Camaçari/ 

BA, Manaus /AM e Campo Grande/MS. 

 

 

REGULARIZAÇÃO: 

A Requerente apresentou as certidões de protesto faltantes – DOC. 6 anexo, 

exceto a de Campo Grande/MS. 

A Requerente esclarece que, apesar de constar no contrato social e na JUCESP, 

a abertura do estabelecimento em Campo Grande/MS não foi concluída, portanto 

não há registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

g) Relação das Ações Judiciais em que a Requerente figura como parte (art. 

51, inciso IX) 

 

Na peça inicial a Requerente apresentou a relação das Ações Judiciais que figura 

como parte, às fls. 197/206, porém o devedor não subscreveu o documento. 
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REGULARIZAÇÃO: 

A Requerente apresentou a relação de ações judiciais devidamente subscrita pelo 

devedor – DOC. 7. 

 

 

 

V- DA COMPOSIÇÃO SOCIAL DA EMPRESA  

 

O capital social da empresa está dividido entre os sócios da seguinte forma: 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – INTERBUILD CONSTRUÇÕES LTDA 
LEONARDO DE MORAES AVIANI 27.000.000,00 90% 

AVIANI PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA 3.000.000,00 10% 

TOTAL DO CAPITAL SOCIAL 30.000.000,00 100% 
 

 

A última alteração registrada na Junta Comercial de São Paulo ocorreu em 

24/11/2017, para alteração de endereço da sede da empresa. 

 

VI- DA ANÁLISE DOS RESULTADOS HISTÓRICOS- 2015, 2016 e 2017 

 

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 2015, 2016 e 2017. No 

levantamento especial de 31/01/2018 não há registro de faturamento. 

 

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS (2015 a 2017) – em R$ 1000 

Mês/ano 

RECEITA BRUTA 
OPERACIONAL 

DEDUÇÕES 
SOBRE 

VENDAS 

CUSTO 
SERVIÇOS 

PRESTADOS 

LUCRO BRUTO 
OPERACIONAL 

DESPESAS 
OPERACIONAIS (+) 

Despesas e 
Receitas 

Financeiras 

RESULTADO DO 
PERÍODO 

Valor Valor Valor Valor 
Margem 

Bruta 
Valor Valor 

2015 129.628,45  8.663,64  89.814,58  31.150,24  24,03% 45.089,39  -13.939,16  

2016 17.412,55  885,97  17.771,28  -1.244,71  -7,15% 10.466,50  -11.711,21  

2017 2.450,04*  139,68  -547,43**  2.857,79  116,64%* 1.504,24  1.353,55  
 

* Receita oriunda de obras realizadas em exercícios anteriores. 
** Lançamento referente a “recuperação de despesas” de exercícios anteriores.  
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1. RECEITA BRUTA DE VENDAS 

 

• O gráfico demonstra queda de 98,11% na receita bruta  entre 2015 e 2017.  

• Até 31/05/2018 não houve registro de faturamento no ano.  

 

NOTA: A Requerente esclareceu que as Receitas referentes ao ano de 2017 são 

pagamento por serviços prestados na forma de taxa de administração das obras – diferente 

dos anos anteriores quando o faturamento era realizado diretamente pela Interbuild. 

 

 

2. LUCRO BRUTO E MARGEM BRUTA 

 

• Por meio do gráfico acima, verifica-se que o lucro bruto registra queda de 90,83% 

entre 2015 e 2017.  

• A margem bruta de 2017 foi de 116,64%, o resultado decorre da recuperação de 

despesas lançada no custo dos serviços prestados (vide nota acima). 
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3. RESULTADO LÍQUIDO 

 

• A empresa operou com prejuízo em 2015 e 2016.  

• O prejuízo de 2016 foi equivalente a 67,26% da receita bruta. 

• Em 2017 o resultado líquido representa 55,25% da receita, impactado pela 

recuperação de despesas lançada no custo dos serviços prestados e pela natureza 

das Receitas – vide nota no item 1 acima. 

 

 

   

 

VII- DA ANÁLISE DOS BALANÇOS APRESENTADOS – SITUAÇÃO PATRIMONIAL 

ATUAL 

 

Apresenta-se abaixo os indicativos econômicos básicos 

obtidos por meio da análise dos balanços apresentados referentes aos exercícios de 2015, 

2016, 2017 e levantamento especial de 2018 (até 30/04/2018). 

BALANÇOS (2015 a 2018 parcial) ANÁLISES 
LIQUIDEZ CORRENTE - CAPITAL DE GIRO 

LIQUIDEZ GERAL e GRAU DE 
ENDIVIDAMENTO 

LIQUIDEZ 
CORRENTE 

LIQUIDEZ GERAL 
GRAU DE 

ENDIVIDAM. 

Mês/ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
Total 

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

2015 29.150,11 24.268,63 41.614,49 32.710,86 120,11% 127,22% 78,60% 

2016 27.199,47 34.526,72 39.640,90 42.748,37 78,78% 92,73% 107,84% 

2017 27.151,41 41.826,76 39.592,84 41.826,76 64,91% 94,66% 105,64% 

**2018 27.049,93 41.725,03 39.491,36 41.725,03 64,83% 94,65% 105,66% 

* Valores em R$ 1000            **Apuração parcial até 30/04/18  
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1- LIQUIDEZ CORRENTE 

 

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

 

• A liquidez corrente diminuiu 55,28 pontos percentuais entre 2015 e 30/04/2018;  

• O balancete de 30/04/2018 demonstra que a Requerente tem capacidade de 

pagamento de 64,83% da dívida de curto prazo.  

 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

Verifica-se no ativo circulante lançamentos de grande monta de “Empréstimos a 

Receber” do sócio Leonardo de Moraes Aviani e da empresa dos antigos sócios 

Investmob Empreendimentos, representando 54,17% do total do ativo circulante – 

contabilizados desde 2015 e devem ser reclassificados para longo prazo. 

Desconsiderando-se tais empréstimos a receber, a capacidade de pagamento da 

dívida de curto prazo passa a ser de 29,73%. 

 

2- LIQUIDEZ GERAL 

 

✓ Demonstra a capacidade de pagar obrigações no longo prazo: 

 

• A Liquidez Geral registrou queda de 32,56 pontos percentuais entre 2015 e 2018; 

• A capacidade de pagamento do total das dívidas, conforme o levantamento especial 

de 2018 é de 94,66% - considerando que os empréstimos a receber dos sócios 

serão honrados.  

 

 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

Destaca-se a contabilização de um terreno de propriedade da Requerente no valor de 

R$ 10.337.049,03, que resulta em melhora significativa da Liquidez Geral. 

Quando desconsideramos os empréstimos a receber dos sócios, a capacidade de 

pagamento do total da dívida passa a ser de 59,52% (vide analise do item 1 acima). 
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3- GRAU DE ENDIVIDAMENTO 

 

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

relação ao total de seu ativo: 

 

• O Grau de Endividamento aumentou 27,04 pontos percentuais entre 2015 e 2018; 

• Na análise de 2018, o grau de endividamento é equivalente a 105,64% dos ativos 

da empresa – considerando que serão recebidos os empréstimos dos sócios. 

 

4- CAPITAL DE GIRO 

 

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

operações da empresa:  

 

CAPITAL DE GIRO 

Mês/ano 
Ativo 

Circulante 
Passivo 

Circulante 
Valor 

2015         29.150,11        24.268,63          4.881,48  

2016         27.199,47        34.526,72  -       7.327,25  

2017         27.151,41        41.826,76  -     14.675,36  

**2018         27.139,50        41.814,45  -     14.674,96  

Valores em R$ 1000      
**Apuração parcial até 31/04/18  

 

 

 

 

• Verifica-se que o Capital de Giro registrou variações durante o período analisado e 

permanece negativo desde 2016, demonstrando que a empresa depende de capital 

de terceiros para financiar suas operações de curto prazo. 

 

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

Verifica-se no ativo circulante lançamentos de grande monta de “Empréstimos a 

Receber” do sócio Leonardo de Moraes Aviani e da empresa dos antigos sócios 

Investmob Empreendimentos, que devem ser reclassificados para longo prazo. 
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Desconsiderando-se tais empréstimos a receber, a necessidade de capital de giro 

aumenta para R$ 29.332.290,00. 

 

 

VIII- DO ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO 

 

Apresentamos abaixo o endividamento financeiro da 

Requerente, por meio da análise do balanço e demonstração de resultado referente ao 

levantamento especial de 34/04/2018.  

 

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO 

    Ano 
 TOTAL 

endividam. 
(Balanço) 

Despesas 
Financeiras 

(DRE) 

2015 16.434,10 2.300,53 

2016 16.284,34 130,50 

2017 16.284,34 0,36 

**2018 16.284,34 130,50 

* Valores em R$ 1000 

   
**Apuração parcial até 31/04/18 

 

 

• A tabela acima mostra que o valor das despesas financeiras não reflete o 

endividamento financeiro da empresa. 

 

IX- DO PERFIL DA DÍVIDA DA REQUERENTE  

 

O detalhamento da dívida sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial foi apresentado na Relação de Credores, fls. 302/373. 

Considerando os valores informados pela Requerente, a 

dívida da Requerente pode ser demonstrada da seguinte forma:  
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PERFIL DA DÍVIDA   
CLASSIFICAÇÃO  VALOR  % 

Credores Trabalhistas - Classe I                         976,36  2,99% 

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

Credores c/ Quirografários - Classe III 24.967,06 76,47% 

Credores Micro e Peq. Porte - Classe IV                      6.706,35  20,54% 

VALOR TOTAL DA DÍVIDA                    32.649,77  100,00% 

Valores em R$ 1.000   

 

 

 

X- DA DÍVIDA NÃO SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

A Requerente não apresentou eventual dívida não sujeita 

aos efeitos da recuperação judicial. Porém, por meio da análise dos balanços e 

demonstrações de resultados, referentes aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 

levantamento especial de 2018, verifica-se a existência de dívida tributária. 

                                                    A tabela abaixo demonstra a evolução do endividamento 

tributário apresentado nos demonstrativos contábeis da Requerente, como segue: 

 

POSIÇÃO TRIBUTÁRIA 

Ano 
(+) 

Obrigações 
Tributárias 

(+) Encargos 
Sociais 

SOMA DOS 
IMPOSTOS 

2015 5.595,77 3.899,56 9.495,33 

2016 6.035,30 4.082,54 10.117,84 

2017 6.107,90 3.027,36 9.135,26 

**2018 6.107,90 3.027,36 9.135,26 

* Valores em R$ 1000   
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Há apontamentos de dívidas tributárias não previdenciárias, 

ativas e ajuizadas, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, conforme demonstrativo da 

tabela abaixo: 

 

CONSULTAS DE DÉBITOS INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA - Estadual e Federal 

ÓRGÃO PUBLICO   TRIBUTO VALOR DIVIDA 

DIVIDA ATIVA - Procuradoria Geral do Estado 

ICMS DECLARADO  nenhum registro encontrado  

ICMS Autuação  nenhum registro encontrado  

DIVIDA ATIVA - Procuradoria Geral da Fazenda  

INSS/FGTS                 419.504,38  

Dívidas Tributárias Não 
Previdenciárias  

             2.664.095,24  

    TOTAL 3.083.599,62 

 

 

 

XI- DA DILIGÊNCIA NA SEDE DA EMPRESA 

 

Diligenciamos a sede da empresa situada na Avenida 

Anchieta 173, sala 41, Campinas/SP em 21/05/2018, onde está estabelecido o escritório 

administrativo da Requerente. No local trabalham 4 (quatro) colaboradores diretos e 1 (um) 

indireto (DOC. 8 – Folha de Pagamentos 04/2018). 

Em reunião com a Sra. Solange, responsável pelo 

departamento administrativo e com o Dr. Fábio Guedes, advogado interno, tomamos 

conhecimento que o escritório administrativo está em funcionamento, porém a não há obras 

em andamento. 

Na mesma data, foram registradas as seguintes fotografias: 
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INTERBUILD – CAMPINAS/SP – 21/05/2018 

  

  

 

 

XII- DA ANÁLISE DO BALANCETE ENCERRADO EM 30/04/2018 

 

1- Receitas 

 

Constata-se no referido Balancete que a área operacional de empresa está inativa, 

pois a Receita Acumulada é incipiente e refere-se a “Vendas do Ativo Permanente”. 
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2- Despesas Com Pessoal 

 

A única despesa lançada pela Requerente refere-se a “Salários”, porém, como não 

há Receitas, os salários estão sendo pagos pelo sócio. 

 

 

 

 

3- Despesas Financeiras – não lançamento 

 

Verifica-se que a empresa possui dívidas bancárias de alta monta, no entanto não há 

lançamento de despesas financeiras. 

 

 
 

 

 

4- Ativo – Empréstimos a Receber dos Sócios 

 

Verifica-se que o Ativo Circulante contém empréstimos feitos para o sócio Leandro de 

Moraes Aviane e para a empresa Investmob Empreendimentos, de propriedade dos 

antigos sócios da Requerente.  

Os empréstimos estão lançados desde 2015, portanto desde então deveriam estar 

lançados no Ativo Não Circulante. 
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A Requerente cita o empréstimo realizado aos antigos sócios como justificativa para 

a situação econômico-financeira atual, no entanto deixa de citar o valor do empréstimo 

destinado ao atual sócio da empresa. 

 

5- Ativo – Contas a Receber de Clientes 

 

Verifica-se pouca movimentação na conta de “Títulos a Receber”, destacando que 

diversos valores permanecem os mesmo desde 2016, inclusive alguns valores 

devidos por empresas de reconhecida liquidez. 

Este fato nos leva a questionar a liquidez dos títulos lançados na conta, bem como 

sua classificação como “Recebíveis de Curto Prazo”. 

 

BALANÇO 2016 
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BALANCETE 30/04/2018 

 

 

 

Muito embora sejam comuns os equívocos contábeis nas 

empresas que apresentam dificuldades financeiras, os fatos aqui verificados têm grande 

impacto na situação patrimonial da Requerente, em especial considerando que não há 

Receita em 2018, o que dificulta qualquer mudança no quadro. 

 

 

XIII- DA EXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE 

“CONSÓRCIOS” 

 

Após a visita realizada pelos subscritores no endereço 

informado como SEDE da Requerente, foi realizada uma reunião de trabalho com o sócio 

desta, seus advogados e consultores, no escritório dos subscritores em São Paulo. Nesta 

oportunidade se questionou a existência de atividade econômica (Obras) e quais teriam sido 

realizadas (ou estavam em curso) durante o período do requerimento da Recuperação 

Judicial. 

 A Requerente informou que as obras foram realizadas por 

meio de “Consórcios” ou por “Sistema de Administração de Obras, ambos firmados com 

parceiros de mercado, prática comum neste mercado de construção civil de grandes obras, 

no qual a Requerente estaria inserida.  
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 Também informou que estaria estabelecendo 

(contratando) mais um consórcio para o ano de 2018, para uma nova obra que estaria em 

vias de se iniciar. 

 Após a solicitação de conferência destes documentos para 

confirmar e validar a informação, a Requerente franqueou acesso à documentos em data-

room virtual, permitindo que os subscritores conferissem a mencionada documentação, o 

que foi feito e confirmado. 

 Além dos documentos apresentados, também foram 

entregues dois Data-Books físicos aos subscritores, que puderam confirmar a realização das 

mencionadas obras, podendo se confirmar a entrega das obras, a emissão de certificados e 

o recebimento delas pelos clientes. 

 A saber, as atividades e obras mencionadas são as 

seguintes: 

 

 - Em 2017: Realização das seguintes obras de construção: 

“Assaí Piacesso restritoraporinha”.  

 → Cliente: Sendas acesso restritouiS/A – (Grupoacesso restritoúcPA) 

➔ Localidade: Diadema – São Paulo – Avenacesso restrito1.114; 

➔ Área do Terreno: 20.078,10 m2; 

➔ Área de Construção: 10.257,57 m2 

➔ Construtora: Consórcio INacesso restritoA (Registrado na JUCESP); 

➔ Parceiros no Consórcio: Interbuild Construções Ltda. e Asacesso restritouEa 

Ltda. – Lider do Consórcio: Interbuild. Participações: Interbuild 30acesso 

restrito% - CEacesso restritoM%;  

“Aaacesso restritoís”  

 → Cliente: aacesso restritos – (aacesso restritoí) 

➔ Localidade: Campinas – São Paulo – Aaacesso restritoís; 

➔ Área do Terreno: 6.552,01 m2; 

➔ Área de Construção: 4.226,78 m2 

➔ Construtora: Consórcio Aaacesso restritoís (Registrado na JUCESP); 
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➔ Parceiros no Consórcio: Interbuild Construções Ltda. e Aaacesso restritoís. Lider 

do Consórcio: Interbuild. Participações: Aaacesso restritoís; 

  

 - Em 2018: Celebração de Contratos: 

→ Carta Convite da Aaacesso restritoís para prestação de serviços – junho de 2018. 

➔ Contrato assinado com data de 01 de julho de 2018 entre Interbuild Construções 

Ltda. e Aaacesso restritoís. para construção/prestação de serviços em Obra do 

Aaacesso restritoís (Município de Jandira – SP), com vigência até Janeiro de 

2019.  

Neste sentido, conseguimos confirmar que as informações 

prestadas pela Requerente eram verdadeiras, existindo assim a atividade econômica 

informada nos requerimentos e na Petição Inicial. 

 

 

XVIII- DA EXISTÊNCIA DE JUÍZO PREVENTO POR FALÊNCIA ANTERIORMENTE 

DISTRIBUÍDA: ART. 5º, §8º DA LEI 11.101/05 

 

Nas diligências e pesquisas, constatou-se que já há 

Falência distribuída na Capital – Foro Central Cível – perante a 1ª. Vara de Falências e 

Recuperação Judicial, sob o número 1126619-90.2016.8.26.0100, distribuída em 

22/11/2016. (DOC. 9 anexo) 

Segundo a certidão de breve relato da JUCESP, na data da 

distribuição desta Ação de Falência, a sede da Requente ainda estava registrada no 

Município de São Paulo, na Rua Vergueiro, 1353, Cj. 08, o que faz os subscritores 

entenderem, s.m.j., que a competência está fixada naquela comarca, nos termos do Artigo 

6º, §8º da Lei 11.101/05: 

 

Art. 5o ... 

§ 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial 

previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial 

ou de falência, relativo ao mesmo devedor. 
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Contudo, há também um outro pedido de falência distribuído 

perante esta R. Vara, sob o número 1053791-20.2017.8.26.0114, que é anterior ao pedido 

de falência, o que pode dar azo à interpretações diversas sobre a competência, vez que a 

jurisdição do “principal estabelecimento” também está esculpida no Art. 3o da Lei 11.101/05: 

 

Art. 3º É competente para homologar o plano de recuperação 

extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo 

do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa 

que tenha sede fora do Brasil. 

 

A harmonização dos dois preceitos e o fato de haver 

falências distribuídas em duas comarcas distintas, anteriores à essa Recuperação Judicial 

insinua que a 2ª. Vara de Campinas poderá, s.m.j., declara-se competente para o 

prosseguimento da presente Recuperação Judicial. 

 

 

XIV- DOS DOCUMENTOS UTILIZADOS 

 

Para a elaboração desta análise inicial foram utilizados os 

documentos constantes nos autos do processo, em especial as demonstrações contábeis e 

a relação de credores e os documentos solicitados à Requerente através de termo de 

diligência: 

 

DOC. 1 – Certidões de Pedidos de Falências e Recuperações Judiciais – SP e MS; 

DOC. 2 – Balancetes de Verificação – janeiro a abril de 2018; 

DOC. 3 – Certidões de Regularidade – Juntas Comerciais de AM e RO; 

DOC. 4 – Relação de Bens Particulares dos Sócios; 

DOC. 5 – Extratos Bancários – janeiro a maio de 2018; 
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DOC. 6 – Certidões de Protesto – Santo Antão/PE, Camaçari/BA e Manaus/AM; 

DOC. 7 – Relação das Ações Judiciais Subscrita Pelo Devedor; 

DOC. 8 – Folha de Pagamentos – Abril/2018; 

DOC. 9 – Processo nº 1126619-90.2016.8.26.0100 – Pedido de Falência. 

 

 

XV-  DA CONCLUSÃO 

 

Após analisar a documentação constante nos autos do 

processo apresentamos abaixo nossas conclusões:  

 

✓ As condições e requisitos subjetivos da elegibilidade para o pedido de 

Recuperação Judicial, expressos no rol do Artigo 48 da Lei 11.111/05, estão 

atendidos e demonstrados. Sendo assim, a Requerente é apta a requerer a 

Recuperação Judicial; 

✓ As condições e requisitos objetivos para permitirem o processamento do 

procedimento de Recuperação Judicial, expressos no rol do Artigo 51 da Lei 

11.111/0, estão atendidos e demonstrados. Sendo assim, o Pedido de 

Recuperação Judicial está devidamente instruído para ser processado; 

✓ Há 2 pedidos de falência distribuídos em 22/11/2016 em São Paulo sob o número 

1126619-90.2016.8.26.0100 e outro em Campinas em 10/10/2017 sob o número 

1053791-20.2017.8.26.0114. Desta forma, considerando que a empresa 

atualmente possui sua principal atividade em Campinas, é possível considerar 

uma harmonização entre os artigos 3º e o art. 6º, § 8º da Lei 11.101/2005 para 

dar o processamento da Recuperação Judicial em Campinas-SP, S.M.J.; 

✓ Os demonstrativos mostram que houve queda substancial na Receita Bruta 

entre os exercícios de 2015 e 2017. Até 30/04/2018 não houve registro de 

faturamento; 
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✓ A empresa operou com prejuízo em 2015 e 2016. Em 2017 o resultado líquido 

positivo representa 55,25% da receita, impactado pela recuperação de despesas 

lançada no custo dos serviços prestados. A Requerente esclareceu que as 

Receitas referentes ao ano de 2017 são pagamentos por serviços prestados na 

forma de taxa de administração das obras – diferente dos anos anteriores 

quando o faturamento era realizado diretamente pela Interbuild; 

✓ Os signatários puderam confirmar que as atividades em 2017 se desenvolveram 

através da formação de consórcios que realizaram e entregaram obras. Também 

se verificou a existência de contratos assinados válidos para a realização de 

novas obras em 2018; 

✓ No período analisado os índices de liquidez registraram queda e o grau de 

endividamento registrou aumento. O capital de giro se manteve negativo em 

2016, 2017 e 2018;  

✓ Verifica-se que a dívida tributária lançada no Balanço Patrimonial da 

Requerente diverge do valor da dívida ativa ajuizada na Procuradoria Geral do 

Estado e da Fazenda; 

✓ Na análise dos balancetes apresentados constatamos diversos possíveis 

equívocos contábeis que, embora prejudiquem a análise econômico-financeira, 

poderão ser devidamente ajustados após o eventual deferimento do 

processamento da Recuperação Judicial; 

✓ Por último, é importante ressaltar e consignar que, caso V. Exa. defira o 

processamento da Recuperação Judicial, terá início a supervisão judicial da 

empresa pela Administração Judicial nomeada. Durante este período será 

exigido um grau de transparência, rigor e formalismo que, sem dúvida, trará 

benefícios a todos os seus credores, inclusive aqueles cujos créditos não são 

sujeitos à Recuperação Judicial; 
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✓ Ainda, na mesma linha, vale ressaltar e consignar que, a Lei 11.101/05 possui 

uma série de dispositivos e remédios comportamentais e estruturais que 

poderão (e deverão) ser aplicados em situações, atos e fatos praticados com 

dolo, simulações, fraudes. Sobre este ponto, vale lembrar que, após o 

processamento da Recuperação Judicial, se a Requerente vier a praticar atos 

desta natureza, estará sujeita ao afastamento de seus administradores (Artigo 

64, parágrafo único da Lei 11.101/05), sem mencionar as previsões de 

convolação em Falência listadas nos Artigos 73 e 94 da Lei 11.101/05; 

✓ Também, e não menos importante, é a ressalva da existência de um rol dos tipos 

penais descritos a partir do Artigo 168 na Lei 11.101/05. O legislador tipificou 

como crime uma série de condutas do Devedor e de seus sócios, dos Credores, 

do Administrador Judicial e de terceiros porque, em um processo de 

Recuperação Judicial, se exige de todas as partes que seus atos sejam 

revestidos de probidade, lisura, transparência e formalismo. Impõe-se o 

tratamento isonômico entre credores e determina-se higidez na condução do 

processo. Os contrários são considerados Crimes em Espécie, passíveis de 

penas de reclusão ou detenção, a depender da sua gravidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(...) 
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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 

sua Análise Inicial, constante de 27 (vinte e sete) páginas e 9 (nove) documentos anexos.  

 

 

São Paulo, 28 de junho de 2018. 
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