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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO, ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

Incidente Processual nº 0017305-41.2017.8.26.0506. 

Recuperação Judicial nº 1012365-50.2016.8.26.0506. 

Recuperanda:  RR Asset Indústria de Embalagens Flexíveis Ltda. 

 

COMPASSO ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora Judicial 

nomeada na Recuperação Judicial em epígrafe, vem, respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, apresentar neste mês de novembro de 2021 o Relatório Mensal de 

Atividades (“RMA”) com base nos termos da Recomendação da Corregedoria Geral de 

Justiça – Tribunal do Estado de São Paulo, CG nº 786/2020 – Processo nº 2020/75325 e 

Recomendação nº 72 do Conselho Nacional De Justiça, datada de 19 de agosto de 2020.  

Atendendo ao art. 52, IV, da Lei nº 11.101/2005, as Recuperandas 

disponibilizaram os documentos que embasaram a elaboração deste relatório. Dessa 

maneira, em atenção ao artigo 22, II, c, Lei 11.101/2005, cumpre informar que não há notícia 

quanto a eventual auditoria sob os referidos documentos apresentados, respondendo as 

Recuperandas por sua veracidade e fidedigna representação. 

Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2022. 

 

Antônio Tasso Ferreira         Felipe Barbi Scavazzini 
CRC 1SP123694/0-7                  OAB/SP 314.496 
 
 
Marília Volpe Zanini Mendes Batista    Mauricio Suriano  
OAB/SP 167.562        OAB/SP 190.293
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1. Eventos Relevantes 

1.1. Identificação de eventos processuais relevantes no último mês 

Apresentado o Plano de Recuperação Judicial homologado pela Recuperanda (fls.3805/3850), foi determinado pelo juízo 

(fls.3856) a manifestação da Administradora acerca da consonância do Plano apresentado com o Acórdão proferido às fls.3467/3480. 

Atendendo à determinação manifestou-se a Administradora pela conformidade do Plano, demonstrando a necessidade de 

adequação da relação de credores nos moldes apresentado às fls.3540, o que foi cumprido pela Recuperanda às fls. 3871/3874. 

Em 29/04/2021, a Recuperanda pleiteou a adequação da planilha de credores no sentido de excluir o crédito da credora 

SICOOB, por ser extraconcursal, e adequar o valor do crédito e das parcelas da credora CPFL. Em resposta, esta Administradora 

esclareceu que as devidas alterações já foram promovidas e manifestou-se pelo prosseguimento do cumprimento do Plano. 

 

1.2. Resumo dos principais eventos ocorridos desde o RMA anterior (Respostas da Recuperanda) 
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1.2.1. Providencia adotadas pela Recuperanda para o enfrentamento da Crise (1.4): atualizar mensalmente as informações 

referente as providencias adotadas para o enfrentamento da crise, e seguir apresentando para os demais períodos em formato PDF 

Assinado e compatível com Word.Resposta da Recuperanda: “Trabalho, árduo; Conscientização aos colaboradores do zelo as 

normas ao combate do Covid; Treinamento com relação ao uso de Normas Sanitárias para o ambiente mais seguro no trabalho com 

relação ao combate do Covid; avaliar os riscos no ambiente interno da empresa, para ação segurança com relação ao combate do 

Covid; Manter, constantemente, a comunicação com os clientes e fornecedores; Limpeza e Higienização constante no ambiente 

interno da empresa”. Comentário da Administradora: apresentou as informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

1.2.2. Análise da demonstração de resultado (1.2.7): deverá justificar a elevação significativa da relação custo/receita no mês sob 

análise, pois informou como o custo é calculado, seguindo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, porém não foi justificada a 

elevação significativa da relação custo/receita no mês. Resposta da Recuperanda: “Já enviado anteriormente, porém mudança se 

fez a medida que a compra é maior, o que é justificado pelo aumento em estoque”. Comentário da Administradora: apresentou as 

informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

1.2.3. Principais clientes e fornecedores (2.4): atualizar mensalmente relação dos principais (i) clientes e (ii) fornecedores 

(constando razão social e porcentagem da participação sobre o total de venda/compra), em formato PDF assinado e compatível com 

Excel, para o mês de dezembro e seguir apresentando para os próximos meses. Comentário da Administradora: apresentou as 

informações solicitadas. Ciente e de acordo. 
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1.2.4. Estudo de mercado e indicadores (2.6): apresentar mensalmente as informações atualizadas referente ao seu mercado de 

atuação bem como os indicadores do setor, em formato PDF Assinado e compatível com Word. Resposta da Recuperanda: “Já 

enviado anteriormente, e sem alteração, segue fonte de pesquisa no qual, acompanhamos: 

http://www.sindiplast.org.br/wpcontent/uploads/2019/03/relatorio_de_atividades_sindiplast_2016_web.pdf”. Comentário da 

Administradora: apresentou as informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

1.2.5. Principais dificuldades (2.7): apresentar mensalmente as dificuldades enfrentadas neste cenário de Recuperação, em 

formato PDF Assinado e compatível com Word. Resposta da Recuperanda: “embora seja um tema muito complexo e o qual já é 

notório, a crise impõem restrições das atividades, impossibilidade das indústrias em vender para o varejo (comércio), sem comércio, 

não tem as indústrias muitas alternativas de venda, doença que ataca colaboradores, familiares dos colaboradores, tira a 

tranquilidade do colaborador em exercer suas plenas atividades, restrição ao crédito, alto custo de reposição do estoque”. 

Comentário da Administradora: apresentou as informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

1.2.6. Contas a receber (3.1.1): apresentar relatório financeiro de contas a receber, por cliente, nota fiscal, valor e vencimento 

conciliado, com a rubrica contas a receber no balanço patrimonial apresentado em dezembro e 2020. Comentário da 

Administradora: apresentou as informações solicitadas. Ciente e de acordo. 
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1.2.7. Estoque (3.1.2): apresentar cópia do livro de inventario de estoques/Registro de inventário: conciliado, com a rubrica estoques 

no balanço patrimonial apresentado em dezembro e 2020. Comentário da Administradora: apresentou as informações solicitadas. 

Ciente e de acordo. 

1.2.8. Imobilizado (3.1.4): apresentar relação do ativo não circulante: Item a item, classificado por contas, no formato analítico, 

indicando a data de aquisição, custo, depreciação acumulada e o líquido; conciliado contabilmente, com a rubrica imobilizado, 

apresentado em dezembro e 2020. Resposta da Recuperanda: “documentação já entregue anterior, aonde, suas contas não há 

modificações significativas e/ou relevante para o processo. Assunto redundante e já de conhecimento de todos”. Comentário da 

Administradora: Foi apresentado relatório a analise está no (item 3.1.4) 

1.2.9. Passivo e Patrimônio líquido (3.2): apresentar em seus demonstrativos contábeis os credores inclusos no PRJ por rubricas 

distintas dos demais credores, observando para os inclusos as regras do PRJ homologado. Comentário da Administradora: 

apresentou as informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

1.2.10. Situação Fiscal – Federal, Estadual e Municipal (3.3): apresentar a composição do saldo referente as obrigações 

tributárias registradas no curto e longo prazo, por tipo de imposto, competência e atualização para os casos de valores em aberto 

não parcelados. Resposta da Recuperanda: “Passivo circulante: São tributos Federais. Passivo não circulante: Estes valores já 

explicados, anteriormente, são valores DIFERIDOS, no qual o Sr. Antonio Ferreira, realizou reunião com o Auditor no qual na época 

realizamos por 2 anos consecutivos, Auditoria externo”.  
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Comentário da Administradora:  A Recuperanda não especificou quais tributos federais esta contido dentro de “Obrigações fiscais” 

(PC e PNC).  

1.2.11. Fluxo de caixa projetado (6.2): apresentar, a partir da competência de janeiro de 2021, o fluxo de caixa projetado para os 

12 meses (mês a mês) seguintes, constando os valores projetados referentes aos pagamentos dos credores, em formato compatível 

com Excel e PDF assinado. Apresentar o fluxo de caixa de maneira mais detalhada, demonstrando as origens e aplicações dos 

valores movimentados, bem como futuras melhorias e reduções de gastos. Comentário da Administradora: apresentou as 

informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

1.2.12. Fotos (8.1): apresentar fotos atualizadas a fim de demonstrar o regular andamento de sua atividade, devendo constar a data 

e local em que foi registada a imagem. Comentário da Administradora: apresentou as informações solicitadas. Ciente e de acordo. 

 

1.3. Atos previstos no art. 64 da Lei nº 11.101/05, do afastamento dos administradores 

Não foi constatado qualquer ato dos administradores da Recuperanda que justifique seu afastamento, nos termos do art. 

64 da Lei nº 11.101/05. 
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1.4.  Providências adotadas pela Recuperanda para enfrentamento da crise  

Atendendo à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Corregedoria Geral da Justiça – processo nº 

2020/75325, a Recuperanda apresentou a seguinte resposta: 

Mês de Fevereiro / 2021 

“Trabalho, árduo; Conscientização aos colaboradores do zelo as normas ao combate do Covid; Treinamento com 

relação ao uso de Normas Sanitárias para o ambiente mais seguro no trabalho com relação ao combate do Covid; 

avaliar os riscos no ambiente interno da empresa, para ação segurança com relação ao combate do Covid; Manter, 

constantemente, a comunicação com os clientes e fornecedores; Limpeza e Higienização constante no ambiente interno 

da empresa”. 

Solicitação da Administradora: a Recuperanda deverá atualizar, mensalmente, as informações referentes as 

providências adotadas para o enfrentamento da crise, em formato PDF assinado e compatível com WORD. 
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2. Visão geral da Recuperanda 

2.1. Histórico de atividades/Litisconsórcio - Consolidação substancial ou processual 

HISTÓRICO DE ATIVIDADES 

Constituição Ramo Atividades 

19/11/2012 
Fabricação de embalagens de material 

plástico 

Fabricação de embalagens de material plástico 
atividade de comércio atacadista de resinas e 

elastômeros. 

 

2.2. Estrutura societária e Organograma 

A Sociedade RR Asset tem como sócios o Sr. Raul Candido Leme e o Sr. Rael Candido Leme. 

QUADRO SOCIETÁRIO 

Sócio 
Quotas Valor Percentual 

Valor Un.: R$ 1 R$ % 

Raul Candido Leme 250.000 250.000 50 

Rael Candido Leme 250.000 250.000 50 

TOTAL 500.000 500.000 100 
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2.3. Sede/filiais. Aberturas/fechamentos 

A Sociedade tem sua sede na Rua Andradina, nº 481, Jardim Salgado Filho, Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP 

14.078-270, e não possui filiais. 

Presidente

Diretor
Financeiro

Gerente 
Financeiro

Contas a pagar 
e receber

Diretor Fábrica

Gerente 
Produção

Chão de 
Fábrica

Gerente 
Estoque

Estoquista

Gerente 
Comercial

Vendendores
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2.4. Principais clientes / fornecedores 

Atendendo à determinação da CGJ 2020/75325, a Recuperanda deve apresentar a relação dos principais (i) clientes e 

(ii) fornecedores (constando razão social e porcentagem da participação sobre o total de venda/compra).  

Embora a Recuperanda tenha apresentado as informações, solicitou sigilo, sob alegação de que a exposição sem 

autorização de seus clientes e fornecedores tem potencial para acarretar quebra de sigilo fiscal e financeiro, razões pelas quais as 

informações estão armazenadas pela Administradora.  

 

Principais clientes:                                                                                  Principais fornecedores: 

                              

A
29,63%

B
12,53%

C
11,91%

D
8,21%

E
6,81%

Outros
30,91%

A
69,50%

B
8,10%

C
7,69%

D
7,40%

E
4,51%

Outros
2,80%
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2.5. Eventuais fatos relevantes e comunicados ao mercado 

Este item destina-se às Recuperandas que sejam companhias de capital aberto, portanto, não se aplica à presente 

recuperação judicial. 

 

2.6. Estudo do mercado e Indicadores 

Atendendo à determinação da CGJ 2020/75325, a Recuperanda informou que o cenário continua o mesmo apresentado 

no mês dezembro de 2020: 

ESTUDO ABRE MACROECONÔMICO DA EMBALAGEM E CADEIA DE CONSUMO  

Apresentação março de 2020: retrospecto de 2019 e perspectivas para o ano de 2020  

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO  

O estudo exclusivo macroeconômico da indústria brasileira de embalagem, realizado pela FGV, demonstra que o valor bruto da produção física de embalagens 

tem previsão de atingir o montante de R$ 80,2 bilhões, um aumento de 6,5% em relação aos R$ 75,3bilhões alcançados em 2018.  
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Os plásticos representam a maior participação no valor da produção, correspondente a 41% do total, seguido pelo setor de embalagens de papel/cartão/papelão 

com 30%, metálicas com 19%, vidro com 6%, têxteis para embalagens com 3% e madeira com 1%.  
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PRODUÇÃO FÍSICA  

A produção da indústria de embalagem apresentou um crescimento de 3,0% no ano de 2019, sendo que este é o terceiro ano consecutivo que apresenta um 

resultado positivo na produção, com crescimento em 2018 de 2,6% e em 2017 de  

1,9%. 

 

 

O estudo de mercado apresentado pela Recuperanda traz informações macroeconômicas, relacionando sua produção 

anual em anos anteriores e sua representatividade em relação aos outros mercados de embalagens como, por exemplo, o de 

“papelão”. As informações atuais referentes ao estudo podem ser localizadas no item 1.4 deste relatório, ocasião em que foram 

apresentadas as informações referentes ao seu ramo de atuação junto com os impactos causados pela pandemia do Coronavírus.  
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Solicitação da Administradora: A Recuperanda deverá atualizar mensalmente as informações referente ao seu 

mercado de atuação, bem como os indicadores do setor, em formato PDF, assinado e compatível com Word. 

 

2.7. Principais dificuldades 

Atendendo à determinação da CGJ 2020/75325, a Recuperanda apresentou a seguinte resposta: 

Mês de Fevereiro / 2021 

“Embora seja um tema muito complexo e o qual já é notório, a crise impõem restrições das atividades, impossibilidade 

das indústrias em vender para o varejo (comércio), sem comercio, não tem as indústrias muitas alternativas de venda, 

doença que ataca colaboradores, familiares dos colaboradores, tira a tranquilidade do colaborador em exercer suas plenas 

atividades, restrição ao crédito, alto custo de reposição do estoque”. 

Solicitação da Administradora: a Recuperanda deverá apresentar mensalmente as dificuldades enfrentadas neste 

cenário de Recuperação, em formato PDF, assinado e compatível com Word. 
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3. Informações financeiras e operacionais 

Como forma de apresentar a situação econômica e financeira da Recuperanda, seguem as informações compiladas das 

demonstrações contábeis e demais relatórios administrativo-operacionais que foram disponibilizados por ela. Estão apresentadas 

abaixo, de forma comparativa, referentes as competências dos meses de janeiro e fevereiro de 2021. 

 

3.1. Ativo 

Definição: “Ativo” compreende todos os bens e direitos de propriedade da empresa. 

ATIVO 

Rubricas Nota 12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

Ativo circulante  R$ R$ R$ R$ % 

Caixa e equivalentes de caixa  48 452 310 262 545,83 

Contas a receber 3.1.1 374.976 264.475 1.118.331 743.355 198,24 

Estoques 3.1.2 1.228.768 1.695.470 1.839.103 610.335 49,67 

Impostos a recuperar/compensar  631.382 679.708 770.087 138.705 21,97 

Outros créditos 3.1.3 160.356 137.401 129.093 (31.263) (19,50) 

Total (circulante)  2.395.530 2.777.506 3.856.924 1.461.394 61,01 

Ativo não circulante  

Impostos a recuperar  27.174 27.174 27.174 - - 

Outros créditos 3.1.3 1.858.747 1.858.747 1.858.747 - - 

Intangível  12.688 12.688 12.688 - - 

Ativo Imobilizado  

Imobilizado 3.1.4 5.437.753 5.439.553 5.441.986 4.233 0,08 

Total (não circulante)  7.336.363 7.338.163 7.340.596 4.233 0,06 

TOTAL 9.731.893 10.115.669 11.197.520 1.465.627 15,06  

Ativo 
Circulante

Ativo Não 

Ativo 
Imobilizado

ATIVO 02/2021
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Análise: O “Ativo” apresentou aumento de R$ 1.466 mil. Em fevereiro de 2021 alcançou o valor de R$ 11.198 mil. 

 

3.1.1. Contas a receber 

Definição: “Contas a receber” compreende os valores a receber (vencidos e a vencer) decorrentes de vendas de 

mercadorias ou prestações de serviços a prazo. 

CONTAS A RECEBER 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Vendas Dentro Do Estado SP 196.032 228.292 217.521 21.489 10,96 

Vendas Fora Do Estado SP 178.944 36.183 900.810 721.866 403,40 

Perdas Estimadas Em Créditos De 
Liquidação 

- - - - - 

TOTAL 374.976 264.475 1.118.331 743.355 198,24 

 

A Recuperanda apresentou relatório financeiro das contas a receber conciliado com os demonstrativos apresentados em 

dezembro de 2020. 

 

Análise: A rubrica “Contas a receber” registrou 

aumento de 198%, equivalente a R$ 743 mil, 

referente aos recebimentos do período. Em fevereiro 

de 2021 apresentou o montante de R$ 1.118 mil. 
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3.1.2. Estoques 

Definição: “Estoques” são compostos, substancialmente, por mercadoria para revenda. 

 

ESTOQUES 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Mercadorias, Produtos E Insumos 1.214.928 1.674.522 1.827.828 612.900 50,45 

Estoque Em Remessa 
Industrialização 

13.840 20.948 11.275 (2.565) (18,53) 

TOTAL 1.228.768 1.695.470 1.839.103 610.335 49,67 

 

3.1.3. Outros créditos 

Definição: São valores a receber que não foram classificados em grupos específicos, podendo ser classificados em 

circulante, com vencimento até 12 (doze) meses, e não circulantes, com vencimento após 12 (doze) meses. 

 

 

 

 

Análise: A rubrica “Estoques” registrou aumento de 

50%, equivalente a R$ 610 mil, referente a entrada de 

“Mercadorias, Produtos e Insumos”. Em fevereiro de 

2021 apresentou o total de R$ 1.839 mil.  
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OUTROS CRÉDITOS 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Devolução a fornecedor 62 8.295 1.003 941 1.517,74 

Antecipação a fornecedor 32.204 1.016 - (32.204) (100) 

Empréstimos e financiamentos 128.090 128.090 128.090 - - 

Total - Ativo Circulante (AC) 160.356 137.401 129.093 (31.263) (19,50) 

Empréstimos e financiamentos 1.755.380 1.755.380 1.755.380 - - 

Tributos diferidos 103.367 103.367 103.367 - - 

Total - Ativo Não Circulante (ANC) 1.858.747 1.858.747 1.858.747 - - 

TOTAL (AC + ANC) 2.019.103 1.996.148 1.987.840 (31.263) (1,55) 

 

3.1.4. Imobilizado 

Definição: “Imobilizado” compreende os bens corpóreos (palpáveis) destinados à manutenção da atividade fundamental 

da empresa que tem durabilidade de mais de um exercício social (12 meses). 

 

 

 

 

Análise: A rubrica “Outros créditos” registrou 

variação de 2%, equivalente a R$ 31 mil. Em 

fevereiro de 2021 alcançou o montante de R$ 

1.988 mil. 

 



 

23 

                               

IMOBILIZADO 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Imóveis 1.470.000 1.470.000 1.470.000 - - 

Veículos 85.073 85.073 85.073 - - 

Máquinas 1.908.644 1.908.644 1.908.644 - - 

Equipamentos Acessórios 582.997 582.997 582.997 - - 

Utensílios 162.335 162.335 162.335 - - 

Bens Em Comodato 71.800 73.600 76.033 4.233 5,90 

Custo Atribuído Em Reavaliação 2.131.727 2.131.727 2.131.727 - - 

Imóvel - Custo Atribuído 1.530.000 1.530.000 1.530.000 - - 

Impressora - Custo Atribuído 516.727 516.727 516.727 - - 

Máquina Extrusora Polietileno - Custo Atribuído 85.000 85.000 85.000 - - 

(-) Depreciações, Amort. E Exaus. Acumul. (974.823) (974.823) (974.823) - - 

TOTAL 5.437.753 5.439.553 5.441.986 4.233 0,08 

 

Solicitação da Administradora: A Recuperanda apresentou relatório do ativo imobilizado, porém não se localizou no 

relatório, a composição custo atribuído em reavaliação. Dessa forma, deverá apresentar a composição conciliada com o balanço 

patrimonial em dezembro de 2020. 

 

Análise: A rubrica “Imobilizado” não registrou 

variações significativas no período sob análise. Em 

fevereiro de 2021 apresentou o montante de R$ 

5.442 mil.  
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3.2. Passivo e Patrimônio líquido 

Definição: “Passivo” compreende as obrigações a pagar que a empresa tem com terceiros. “Patrimônio Líquido”, por sua 

vez, evidencia os recursos do (s) proprietário (s) aplicados na empresa por meio de aumento de capital ou pelo resultado obtido 

durante a atividade (lucro ou prejuízo). 

 

PASSIVO 

Rubricas Nota 12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

Passivo circulante  R$ R$ R$ R$ % 

Empréstimos e financiamentos 3.2.1 542.114 476.383 828.253 286.139 52,78 

Credores recuperação judicial 3.2.2 291.287 291.287 291.287 - - 

Contas a pagar 3.2.3 1.612.763 2.045.949 2.755.205 1.142.442 70,84 

Obrigações trabalhistas 3.2.4 71.791 76.045 75.385 3.594 5,01 

Obrigações tributárias 3.3 42.100 41.742 41.580 (520) (1,24) 

Adiantamento de clientes  3.000 20.000 75.775 72.775 2.425,83 

Total do passivo circulante  2.563.055 2.951.406 4.067.485 1.504.430 58,70 

Passivo não circulante  

Credores recuperação judicial 3.2.2 6.803.643 6.779.029 6.754.755 (48.888) (0,72) 

Contas a pagar 3.2.3 - - - - - 

Obrigações tributárias 3.3 1.028.784 1.028.784 1.028.784 - - 

Outros débitos  71.800 73.600 76.033 4.233 5,90 

Total do passivo não circulante  7.904.227 7.881.413 7.859.572 (44.655) (0,56) 

Patrimônio líquido  

Capital social  500.000 500.000 500.000 - - 

Reservas de capital  1.406.965 1.406.965 1.406.965 - - 

Lucros/(Prejuízos) acumulados  (2.642.354) (2.624.114) (2.636.502) 5.852 (0,22) 

Total do patrimônio líquido  (735.389) (717.149) (729.536) 5.852 (0,80) 

TOTAL 9.731.893 10.115.669 11.197.520 1.465.627 15,06 

 

Passivo 
Circulante

32%

Passivo Não 
Circulante

62%

Patrimônio 
Líquido

-6%

PASSIVO 02/2021
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Análise: O “Passivo” apresentou aumento de R$ 1.466 mil. Em fevereiro de 2021 alcançou o valor de R$ 11.198 mil. 

 

3.2.1. Empréstimos e Financiamentos 

Definição: “Empréstimos e Financiamentos” são compromissos de pagamento assumidos com instituições financeiras do 

Brasil ou Exterior, cujos recursos são destinados para financiar imobilizações ou capital de giro. 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Factoring Fomento Mercantil 542.114 476.383 828.253 286.139 52,78 

TOTAL 542.114 476.383 828.253 286.139 52,78 

 

3.2.2. Credores recuperação judicial 

Definição: “Credores em recuperação judicial” são obrigações a pagar que fazem parte do plano de recuperação judicial 

da empresa. 

 

 

Análise: A rubrica “Empréstimos e Financiamentos” apresentou 

aumento de 53%, equivalente a R$ 286 mil. Em fevereiro de 2021 

alcançou o montante de R$ 828 mil. 
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CREDORES RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Novação Dívida Em Recuperação Judicial 291.287 291.287 291.287 - - 

Total - Passivo Circulante (PC) 291.287 291.287 291.287 - - 

Novação Dívida Em Recuperação Judicial (1) 5.150.256 5.125.642 5.101.368 (48.888) (0,95) 

Novação Dívida Em Recuperação Judicial (2) 1.653.387 1.653.387 1.653.387 - - 

Total - Passivo Não Circulante (PNC) 6.803.643 6.779.029 6.754.755 (48.888) (0,72) 

TOTAL (PC + PNC) 7.094.930 7.070.316 7.046.042 (48.888) (0,69) 

 

Análise: embora apresentado os créditos sujeitos à recuperação judicial segregado das demais dívidas no balanço 

patrimonial, verifica-se que os valores apresentados divergem do que consta no quadro geral de credores (fls.3540), bem como no 

item 5.2 do presente relatório.  

Solicitação da Administradora: a Recuperanda deverá contemplar em seus Balancetes e Balanços Patrimoniais, lista 

de credores atualizada de acordo com quadro geral de credores (fls.3540) e PRJ homologado ou prestar esclarecimentos sobre a 

divergência dos valores apresentados e os constantes no quadro.  

 

3.2.3. Contas a pagar  

Definição: “Contas a pagar” representa o valor a ser pago às empresas que fornecem materiais, bens ou serviços. 

A rubrica “Credores em Recuperação Judicial” 

registrou variação de 0,69% no período sob 

análise, equivalente a R$ 49 mil. Em fevereiro de 

2021 apresentou o montante de R$ 7.046 mil. 
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CONTAS A PAGAR 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Matéria Prima 1.537.883 1.949.553 2.627.104 1.089.221 70,83 

Custos De Produção 22.264 27.295 34.647 12.383 55,62 

Despesas Administrativas 5.514 1.368 7.164 1.650 29,92 

Despesas Comerciais - - 600 600 - 

Despesas Com Taxas E Emolumentos - 3.127 2.842 2.842 - 

Energia Elétrica - - - - - 

Telefonia - - - - - 

Água E Esgoto 6.700 6.097 5.495 (1.205) (17,99) 

Combustível - 310 - - - 

Transporte/Frete 5.520 3.915 22.964 17.444 316,01 

Clicheria 9.218 10.449 10.533 1.315 14,27 

Máquinas/Equipamentos/Peças 11.824 13.271 21.400 9.576 80,99 

Representantes Comerciais - 9.616 2.886 2.886 - 

Devoluções/ Retorno Reparo 13.840 20.948 19.570 5.730 41,40 

Total - Passivo Circulante (PC) 1.612.763 2.045.949 2.755.205 1.142.441 70,84 

Fornecedores - - - - - 

Total - Passivo Não Circulante (PNC) - - - - - 

TOTAL (PC + PNC) 1.612.763 2.045.949 2.755.205 1.142.441 70,84 

 

3.2.4. Obrigações trabalhistas 

Definição: “Obrigações Trabalhistas” são as obrigações com funcionários, relativas a salários, participações nos 

resultados, férias a pagar, abonos pecuniários, 13º salário e férias. Além de encargos sociais como INSS e FGTS. 

Análise: A rubrica “Contas a pagar” 

apresentou aumento de 71%, equivalente 

a R$ 1.142 mil. Essa variação ocorre, 

principalmente, na conta “Matéria Prima”. 

Em fevereiro de 2021 registrou o montante 

total de R$ 2.755 mil.  
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OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Obrigações Com Folha Pagamento 71.791 76.045 75.385 3.594 5,01 

TOTAL 71.791 76.045 75.385 3.594 5,01 

 

3.3. Situação Fiscal – Federal, Estadual e Municipal 

Definição: As “Obrigações tributárias” referem-se aos valores de impostos e contribuições a recolher para a União, 

Estados e Municípios. 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Obrigações Fiscais 42.100 41.742 41.580 (520) (1,24) 

Total - Passivo Circulante (PC) 42.100 41.742 41.580 (520) (1,24) 

Obrigações Fiscais 304.022 304.022 304.022 - - 

Provisão Para Imposto Renda Diferido 532.907 532.907 532.907 - - 

Provisão Para Contribuição Social Diferido 191.855 191.855 191.855 - - 

Total - Passivo Não Circulante (PNC) 1.028.784 1.028.784 1.028.784 - - 

TOTAL (PC + PNC) 1.070.884 1.070.526 1.070.364 (520) (0,05) 

 

Análise: A rubrica “Obrigações trabalhistas” registrou 

aumento de 5%, equivalente a R$ 4 mil. Em fevereiro 

de 2021 apresentou o montante de R$ 75 mil. 

 

Análise: A rubrica “Obrigações Tributárias” 

apresentou redução de 0,05%, equivalente a R$ 

520. Em fevereiro de 2021 registrou o montante de 

R$ 1.070 mil. A Recuperanda apresentou as 

certidões das esferas Municipal, Estadual e Federal, 

sendo, as duas últimas, positivas com efeitos de 

negativas. 
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3.4. Colaboradores 

3.4.1. Colaboradores - Quadro 

 

 

3.4.2. Colaboradores - Valores 
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Análise: O quadro de colaboradores da Recuperanda não 

apresentou variações significativas no período sob 

análise. Em fevereiro de 2021 registrou o total de 29 (vinte 

e nove) funcionários e 12 (doze) prestadores de 

serviços. 

 

Análise: O total de proventos (CLT) apresentou variação 

de 25%, equivalente a R$ 17 mil no período sob análise. 

Em fevereiro de 2021 registrou o montante de R$ 83 mil. 

Já o total referente aos prestadores de serviços 

apresentou redução de 14%, equivalente a R$ 5 mil. Em 

fevereiro de 2021 registrou o montante de R$ 31 mil. 
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3.4.3. Pró-labore 

Análise: Em resposta ao questionamento de RMA anterior, a Recuperanda informou que: 

“Os sócios, em razão do esforço em busca de atender ao Plano de Recuperação e assim o êxito no vigor da saúde 

financeira da empresa, ambos os sócios retiram R$ 2.500,00 (dois e quinhentos reais), pois, entendem que está renda 

com mais a renda família com suas esposas, conseguem viver de forma digna e honrado de forma a contribuir com a 

empresa”. 

Assim, no gráfico a seguir, observa-se o total da rubrica em cada mês do período sob análise: 
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4. Análise da Demonstração do Resultado 

Definição: “Demonstração do Resultado do Exercício” é um resumo ordenado das receitas, custos e despesas da 

empresa em determinado período. Ao final terá um resultado líquido que poderá ser lucro (positivo) ou prejuízo (negativo). 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Rubricas 
Nota 12/2020 

Análise  
Vertical 

01/2021 
Análise  
Vertical 

02/2021 
Análise  
Vertical 

 R$ % R$ % R$ % 

Receita líquida de vendas 4.1.1 866.629 100 614.508 100 1.196.002 100 

Custo dos produtos vendidos 4.3 (578.260) (66,73) (299.564) (48,75) (829.645) (69,37) 

Lucro Bruto  288.369 33,27 314.944 51,25 366.357 30,63 

Despesas Gerais e Administrativas  (114.408) (13,20) (147.985) (24,08) (230.394) (19,26) 

Despesas com Pessoal  (98.545) (11,37) (111.692) (18,18) (111.424) (9,32) 

Despesas de Vendas  (36.375) (4,20) (14.459) (2,35) (27.586) (2,31) 

Outras receitas / (despesas) operacionais  275 0,03 (18.579) (3,02) 1.647 0,14 

EBITDA 4.2.4 39.316 4,54 22.229 3,62 (1.400) (0,12) 

Depreciação e Amortização  - - - - - - 

Lucro/(Prejuízo) antes do resultado financeiro  39.316 4,54 22.229 3,62 (1.400) (0,12) 

Resultado financeiro  (9.374) (1,08) (4.594) (0,75) (10.986) (0,92) 

Lucro antes dos impostos  29.942 3,45 17.635 2,87 (12.386) (1,04) 

Imposto de renda e contribuição social  - - - - - - 

Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 4.4 29.942 3,45 17.635 2,87 (12.386) (1,04) 

 

Análise: Esta Demonstração de Resultado do Exercício, será devidamente analisada nos itens: 4.1.1, 4.2.4 e 4.3. 
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4.1. Análise do faturamento 

4.1.1. Receita líquida de vendas 

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos tributos, 

devoluções e outros abatimentos. 

Quando comparados os meses de janeiro a fevereiro de 2021, com o mesmo período em anos anteriores, 2019 e 2020, 

nota-se aumento no acumulado, conforme tabela abaixo: 

EVOLUÇÃO ACUMULADA DA RECEITA LIQUIDA DE VENDAS 

Mês 
2019 2021 

Variação 
 2019 - 2021 

2020 2021 
Variação 

 2020 - 2021 

R$ R$ % R$ R$ % 

Janeiro 653.504 614.508 (5,97) 626.728 614.508 (1,95) 

Fevereiro 484.247 1.196.002 146,98 843.416 1.196.002 41,80 

ACUMULADO 1.137.751 1.810.510 59,13 1.470.144 1.810.510 23,15 

 

Em 2021, no período de janeiro a fevereiro, tem-se o montante acumulado de R$ 1.811 mil. 

No mais, é possível observar a evolução da receita líquida da Recuperanda nos meses de janeiro a fevereiro dos anos de 2019, 

2020 e 2021, bem como o saldo acumulado, através do gráfico apresentado a seguir: 

 

Análise: A rubrica “Receita líquida de vendas” acumulada 

de janeiro a fevereiro, apresentou aumento de 59% na 

comparação entre os anos de 2019 e 2021, e aumento de 

23% na comparação entre os anos de 2020 e 2021.  
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4.2. Índices de liquidez 

4.2.1. Liquidez Corrente 

Definição: A “Liquidez Corrente” demonstra quanto a Recuperanda possui de “Ativo circulante” para cada R$ 1 de dívida 

de curto prazo. 
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LIQUIDEZ CORRENTE 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Ativo circulante - AC 2.395.530 2.777.506 3.856.924 1.461.394 61,01 

Passivo circulante - PC 2.563.055 2.951.406 4.067.485 1.504.430 58,70 

Fórmula      

AC / PC 0,93 0,94 0,95 0,01 1,45 

  

 

Análise: O índice “Liquidez Corrente” apresentou variação de 1,45%, atingindo o patamar de 0,95 em fevereiro de 2021. 

A Recuperanda apresenta dificuldades (no limiar) para honrar com seus compromissos de curto prazo. 

 

4.2.2. Liquidez Seca 

Definição: A “Liquidez Seca” demonstra quanto a Recuperanda possui de “Ativo circulante” (exceto estoques) para cada 

R$ 1 de dívida de curto prazo. 
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LIQUIDEZ SECA 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Ativo circulante - AC 2.395.530 2.777.506 3.856.924 1.461.394 61,01 

Estoques - ES 1.228.768 1.695.470 1.839.103 610.335 49,67 

Passivo circulante - PC 2.563.055 2.951.406 4.067.485 1.504.430 58,70 

Fórmula      

(AC - ES) / PC 0,46 0,37 0,50 0,04 8,98 

 

 

Análise: O índice de “Liquidez Seca” registrou variação de 9% no período. Em fevereiro de 2021 apresentou marca 0,50, 

demonstrando que a Recuperanda, a partir da retirada dos estoques da equação, passa a apresentar ainda mais dificuldade para 

honrar com os compromissos de curto prazo. 

 

4.2.3. Liquidez Geral 

Definição: A “Liquidez Geral” demonstra quanto a Recuperanda possui de Ativo circulante e não circulante (deduzindo-

se o imobilizado) para cada R$ 1 de dívidas de curto e longo prazo. 
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LIQUIDEZ GERAL 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Ativo circulante - AC 2.395.530 2.777.506 3.856.924 1.461.394 61,01 

Ativo não circulante - ANC 7.336.363 7.338.163 7.340.596 4.233 0,06 

(-) Intangível 12.688 12.688 12.688 - - 

(-) Imobilizado 5.437.753 5.439.553 5.441.986 4.233 0,08 

Subtotal ativo 4.281.451 4.663.427 5.742.845 1.461.394 34,13 

Passivo circulante 2.563.055 2.951.406 4.067.485 1.504.430 58,70 

Passivo não circulante 7.904.227 7.881.413 7.859.572 (44.655) (0,56) 

Subtotal passivo 10.467.282 10.832.818 11.927.056 1.459.775 13,95 

Fórmula      

(Subtotal ativo / Subtotal passivo) 0,41 0,43 0,48 0,07 17,72 

 

Análise: O índice “Liquidez Geral” apresentou variação de 18%, registrando a marca de 0,48 em fevereiro de 2021. A 

Recuperanda apresenta dificuldade para liquidar seus compromissos de curto e longo prazo, principalmente quando excluído o 

imobilizado. 

 

4.2.4. Ebitda 
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Definição: O EBITDA mostra o potencial de geração de caixa de um negócio, pois indica quanto dinheiro é gerado pelos 

ativos operacionais, excluindo do cálculo de geração de caixa os impactos financeiros e os impostos. 

 

EBITDA 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Lucro Líquido 29.942 17.635 (12.386) (42.328) (141,37) 

(+) Imposto de renda e contribuição social - - - - - 

(=) Lucro antes dos impostos 29.942 17.635 (12.386) (42.328) (141,37) 

(+) Resultado Financeiro Líquido 9.374 4.594 10.986 1.612 17,20 

(=) EBIT ajustado 39.316 22.229 (1.400) (40.716) (103,56) 

(+) Depreciação e Amortização - - - - - 
  % 

(=) EBITDA 39.316 22.229 (1.400) (40.716) (103,56) 

 

Análise: Em fevereiro de 2021, o lucro antes do resultado financeiro, depreciação/amortização e outros resultados não 

operacionais (EBITDA), ou seja, o resultado gerado pelas atividades operacionais da empresa, apresentou o montante negativo de 

R$ 1 mil, equivalente a (0,12) % da receita líquida do mês. 
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4.3. Gráfico acumulado – Receita x Custos 

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima, 

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção. 

Quando comparados os mesmos meses dos anos 2019, 2020 e 2021, nota-se aumento no custo acumulado de 2019 para 

2021, acompanhando a movimentação da receita acumulada, conforme tabela abaixo: 

 

EVOLUÇÃO ACUMULADA DO CUSTO 

Mês 
2019 2021 

Variação  
2019 - 2021 

2020 2021 
Variação  

2020 - 2021 

R$ R$ % R$ R$ % 

Janeiro 509.605 299.564 (41,22) 424.967 299.564 (29,51) 

Fevereiro 249.750 829.645 232,19 575.584 829.645 44,14 

(i) ACUMULADO 759.355 1.129.209 48,71 1.000.551 1.129.209 12,86 

Receita Líquida Acumulada 1.137.751 1.810.510 59,13 1.470.144 1.810.510 23,15 

Custo Acumulado (759.355) (1.129.209) 48,71 (1.000.551) (1.129.209) 12,86 

Fórmula 
 

% % % % % % 

(ii) (Custo Ac./Receita 
Ac.) x 100 

66,74 62,37 (6,55) 68,06 62,37 (8,36) 

 

Variação Dos Custos Acumulados nos 

Últimos Exercícios: Houve aumento de 

49% entre 2019 e 2021 e aumento de 13% 

entre 2020 e 2021; em 2021 o montante 

acumulado – janeiro a fevereiro – é de R$ 

1.129 mil. 
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Variação Custos Acumulados Versos Receitas Acumuladas: Observa-se redução de 7% entre 2019 e 2021 e redução de 8% 

entre 2020 e 2021. Apesar da melhora em 2021, representando o menor índice obtido entre os anos analisados, ainda há campo 

para melhorias; em 2021, os custos acumulados – janeiro a fevereiro – representaram 62% da receita acumulada.  

Assim, destaca-se a importância da Recuperanda em se dedicar na gestão de custos visando obter cada vez mais equilíbrio em 

seus resultados.  

 

Abaixo demonstra-se a visualização gráfica dos Custos Mensais e do Custo Acumulado – janeiro a fevereiro – nos três últimos 

exercícios: 

 

R$ 759.355 

R$ 1.000.551 

R$ 1.129.209 

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

Janeiro Fevereiro Acumulado

A
c
u

m
u

la
d

o

EVOLUÇÃO DO CUSTO

2019 2020 2021



 

40 

                               

4.4. Gráfico acumulado – Receita x Resultado 

Quando comparados os “Lucro/(Prejuízo) acumulado do exercício” dos mesmos meses dos anos de 2019, 2020 e 2021, 

nota-se redução do prejuízo acumulado de 2019 para 2020 e 2021, conforme tabela abaixo: 

EVOLUÇÃO ACUMULADA DO LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 

Mês 
2019 2021 

Variação  
2019 - 2021 

2020 2021 
Variação  

2020 - 2021 

R$ R$ % R$ R$ % 

Janeiro (79.841) 17.635 (122,09) (11.570) 17.635 (252,41) 

Fevereiro 13.814 (12.386) (189,66) 43.308 (12.386) (128,60) 

(i) ACUMULADO (66.027) 5.249 (107,95) 31.738 5.249 (83,46) 

Receita Líquida Acumulada 1.137.751 1.810.510 59,13 1.470.144 1.810.510 23,15 

Lucro/Prejuízo Acumulado (66.027) 5.249 (107,95) 31.738 5.249 (83,46) 

Fórmula % % % % % % 

(ii) (Lucro/Prejuízo Ac./Receita 
Ac.) x 100 

(5,80) 0,29 (105,00) 2,16 0,29 (86,57) 

 

Variação prejuízo Acumulado Versos Receitas Acumuladas: Observa-se redução de 105% entre 2019 e 2021 e redução de 

87% entre 2020 e 2021. Em 2021, os lucros acumulados – janeiro a fevereiro – representaram apenas 0,29% da receita acumulada. 

Assim, destaca-se a importância da Recuperanda em se dedicar na gestão de custos/despesas visando obter resultados mais 

equilibrados. 

Variação Do Resultado Acumulado 

nos Últimos Exercícios:  Houve 

variação de 108% entre 2019 e 2021 

e redução de 83% entre 2020 e 2021; 

em 2021 o montante acumulado – 

janeiro a fevereiro – é de R$ 5 mil. 
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A Recuperanda apresentou prejuízos acumulados de R$ 66 mil, em fevereiro de 2019, lucro acumulado de R$ 32 mil, em fevereiro 

de 2020, e de R$ 5 mil, em fevereiro de 2021. 

 

Abaixo demonstra-se a visualização gráfica dos Lucros/Prejuízos Mensais e do Acumulado nos meses de janeiro a março nos três 

últimos exercícios: 
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5. Endividamento 

5.1. Endividamento Total 

Definição: O Indicador de “Endividamento Total” compreende a soma de obrigações de curto prazo com obrigações de 

longo prazo. 

 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Passivo circulante - PC 2.563.055 2.951.406 4.067.485 1.504.430 58,70 

Passivo não circulante – 
PNC 

7.904.227 7.881.413 7.859.572 (44.655) (0,56) 

Total do passivo 10.467.282 10.832.818 11.927.056 1.459.775 13,95 

 

Análise: A Recuperanda apresentou o total de Endividamento, em fevereiro de 2021, de R$ 11.927 mil. 

 

 

5.2. Endividamento sujeito à Recuperação Judicial 

 

 

Passivo 
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34%Passivo não 
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66%
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Os créditos habilitados perfazem a monta de R$ 4.690.518,34 (quatro milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e 

dezoito reais e trinta e três centavos), conforme item 5.2 do Relatório Mensal de Outubro de 2020 (fls.409/446 do incidente). 

Conforme observa-se no quadro abaixo: 

CREDOR CLASSIFICAÇÃO  VALORATUALIZADO  

Banco Bradesco S/A  Quirografários 741.113 

Banco do Brasil S/A  Quirografários 1.334.622 

Banco Santander (Brasil) S/A Quirografários 662.825 

Caixa Econômica Federal  Quirografários 11.875 

Companhia Paulista de Força e Luz Quirografários 20.525 

Europol Com. Distribuidora Termoplásticos Ltda Quirografários 26.775 

Jackeline Patricia Furlaneto Leme  Quirografários 673.750 

Jadri Comércio e Distribuidora Ltda Quirografários 196.989 

Marcos Frangiotti (espólio)  Quirografários 470.000 

Rael Candido Leme  Quirografários 209.712 

RR Asset Contabilidade Ltda Quirografários 192.331 

Sidney Roberto Fernandes  Quirografários 150.000 

TOTAL 4.690.518 

 

5.3. Endividamento não sujeito à Recuperação Judicial 
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Definição: O “Endividamento não sujeito à Recuperação Judicial” corresponde as obrigações não sujeitas ao Plano de 

Recuperação Judicial. 

ENDIVIDAMENTO NÃO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Rubricas 
02/2021 

R$ 

Endividamento Total (5.1) 11.927.056 

Endividamento sujeito a Recuperação Judicial (5.2) 4.690.518 

Endividamento não Sujeito a Recuperação Judicial 7.236.538 

 

Análise: A Recuperanda apresentou o total de “Endividamento não sujeito a Recuperação Judicial” no montante de R$ 

7.237 mil, em fevereiro de 2021. 

 

5.4. Endividamento com partes relacionadas 

Atendendo à determinação da CGJ 2020/75325, a Recuperanda informou que não há endividamento com partes 

relacionadas. 

 

 

Endividamento 
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39%
Endividamento 
Não Sujeito a 
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61%

Endividamentos sujeito e não sujeito a RJ
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5.5. Endividamento envolvendo coobrigados 

Atendendo à determinação da CGJ 2020/75325, a Recuperanda informou que não possui endividamento envolvendo 

coobrigados. 

 

6. Análise Fluxo de Caixa e Projeções 

6.1. Demonstração de Fluxo de Caixa Realizado 

Definição: “Demonstração do Fluxo de Caixa” é representada pela entrada de todo dinheiro recebido em caixa, bem como 

a saída, em determinado período. 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA REALIZADO 

Rubricas 
12/2020 01/2021 02/2021 Variação 

R$ R$ R$ R$ % 

Fluxo de caixa das atividades operacionais      

Valores recebidos de clientes 1.010.244 1.041.655 740.939 (269.305) (26,66) 

Valores pagos a salários (92.152) (106.470) (103.567) (11.415) 12,39 

Valores pagos a representantes comerciais - - (120) (120) - 

Despesas produção (433.560) (42.715) (150.768) 282.792 (65,23) 

Despesas administrativas (15.683) (21.867) (15.054) 629 (4,01) 

Despesas comerciais (703) (2.281) (1.094) (391) 55,62 

Despesas com taxas e emolumentos (381) (1.043) (284) 97 (25,46) 

Análise: A Recuperanda 

demonstrou que estão 

conciliados os saldos Caixa e 

equivalente de caixa no “Fim do 

período” no “DFC” com a rubrica 

“Caixa e equivalentes de caixa” 

apresentada no “Ativo”. 
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Valores pagos a matéria prima (502.817) (686.392) (735.527) (232.710) 46,28 

Valores pagos a energia elétrica (12.444) (21.507) (18.008) (5.564) 44,71 

Valores pagos a telefonia (660) (660) (661) (1) 0,15 

Valores pagos a água e esgoto (675) (675) (675) - - 

Valores pagos a frete (40.338) (11.020) (8.665) 31.673 (78,52) 

Valores pagos a combustível (2.956) (3.478) (3.805) (849) 28,72 

Tributos e emolumentos (4.117) (4.803) (8.789) (4.672) 113 

Outros recebimentos (pagamento) líquidos - (18.287) 7.475 7.475 - 

Caixa líquido usados nas atividades operacionais (96.243) 120.458 (298.602) (202.359) 210,26 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento      

Empréstimos tomados/pagos 130.437 (87.633) 330.308 199.871 153,23 

Juros pagos (9.368) (5.675) (12.866) (3.498) 37,34 

Encargos bancários (6) (1.631) (832) (826) 13.766,67 

Caixa líquido usados nas atividades de financiamento 121.064 (94.939) 316.610 195.546 161,52 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos      

Compras de imobilizado - Máquinas, Equipamentos e peças (12.327) (16.115) (9.937) 2.390 (19,39) 

Compras de imobilizado - Clicheria (14.008) (9.000) (8.213) 5.795 (41,37) 

Caixa líquido usados nas atividades de investimentos (26.335) (25.115) (18.150) 8.185 (31,08) 

Aumento/(Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.515) 404 (142) 1.373 (90,63) 

Início do período 1.563 48 452 (1.111) (71,08) 

(+) Aumento/(Redução) (1.515) 404 (142) 1.373 (90,63) 

Fim do período 48 452 310 262 545,83 

 

Observa-se que a principal fonte de recebimento é o valor que provém do recebimento de clientes e o maior valor a ser 

desembolsado pela Recuperanda é de aquisição de matérias primas e despesas de produção. 
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6.2. Demonstração de Fluxo de Caixa Projetado 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

Rubricas 
04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022 03/2022 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Saldo Inicial 3.868 25.208 46.852 68.802 91.060 113.628 136.507 159.700 183.208 207.036 231.183 255.653 

Valores Recebidos 1.466.575 1.476.340 1.486.170 1.496.066 1.506.027 1.516.054 1.526.149 1.536.310 1.546.540 1.556.837 1.567.203 1.577.638 

Gastos (Custos e Despesas) (1.298.854) (1.307.503) (1.316.208) (1.324.972) (1.333.794) (1.342.675) (1.351.615) (1.360.615) (1.369.674) (1.378.794) (1.387.974) (1.397.216) 

Atividades Operacionais 167.721 168.837 169.962 171.094 172.233 173.379 174.534 175.695 176.866 178.043 179.229 180.422 

CAPEX e OPEX (23.833) (23.991) (24.151) (24.312) (24.474) (24.637) (24.801) (24.966) (25.132) (25.300) (25.468) (25.638) 

Atividades Investimentos - CAPEX (23.833) (23.991) (24.151) (24.312) (24.474) (24.637) (24.801) (24.966) (25.132) (25.300) (25.468) (25.638) 

Necessidade Capital Giro - NCG (98.274) (98.928) (99.587) (100.250) (100.917) (101.589) (102.266) (102.947) (103.632) (104.322) (105.017) (105.716) 

Atividade Financeira - NCG (98.274) (98.928) (99.587) (100.250) (100.917) (101.589) (102.266) (102.947) (103.632) (104.322) (105.017) (105.716) 

Disponibilidades Caixa 49.482 71.126 93.076 115.334 137.902 160.781 183.974 207.482 231.310 255.457 279.927 304.721 

Resultado antes despesa RJ 49.482 71.126 93.076 115.334 137.902 160.781 183.974 207.482 231.310 255.457 279.927 304.721 

Projeções de Pagamentos a Credores (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) (24.274) 

Disponibilidades Caixa 25.208 46.852 68.802 91.060 113.628 136.507 159.700 183.208 207.036 231.183 255.653 280.447 

 

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o fluxo de caixa de maneira mais detalhada, demonstrando as origens e 

aplicações dos valores movimentados, bem como futuras melhorias e reduções de gastos. 

 

7. Acompanhamento do Cumprimento do Plano (Homologado) 
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7.1. Resumo das condições e prazos de pagamento por classe 

Apresenta-se abaixo, conforme item 7.1 do Relatório Mensal de Outubro de 2020, protocolado às fls.409/446 do presente 

incidente. 

 

7.2. Cumprimento do PRJ 

CREDORES 

Classe 
Valor Valor Valor Saldo 

residual Atualizado Pago Pago (%) 

Quirografários Classe III 5.047.231 141.797 2,81 4.905.434 

TOTAL Reais 5.047.231 141.797 2,81 4.905.434 

 

A Recuperanda apresentou relação dos credores que não foram realizados os pagamentos, acompanhado das devidas 

justificativas: 

PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS 

Caixa Econômica Federal Justificativa: processo 1012365-50.2016.8.26.0506 "folhas 2309 - 2317" 

Europol Com. e Distrib. Justificativa: Anuência da dívida 

Jackeline Patrícia Furlaneto Leme Justificativa: Parte interessado 

Rael Cândido Leme Justificativa: Parte interessado 

RR Asset Contabilidade Leda Justificativa: Parte interessado 

Marcos Frangiotti (Espólio) Justificativa: Espólio 
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Pedido da Administradora: a Administradora solicitou administrativamente à Recuperanda melhores justificativas dos 

motivos pelos quais os credores acima listados não foram pagos.  

Resposta da Recuperanda: “Em relação à credora CAIXA ECONOMICA FEDERAL, tal crédito foi liquidado por terceiros 

conforme comprova os documentos as folhas 2309/2313 do processo recuperatório, aliás, o crédito liquidado por ALEXANDRE 

SANTO NICOLA DOS SANTOS, cujo fato foi devidamente reconhecido pela Z. Administradora Judicial, como observa-se do parecer 

as folhas 2295/2299, ademais, ressaltar que no copiado e-mail as folhas 2314/2317, a CAIXA ECONOMICA FEDERAL reporta-se 

para a Z. Administradora Judicial, no sentido de ser excluída da presente Recuperação Judicial, afirmando não ser legitima para o 

pleito.   

Com relação aos credores quirografários JACKELINE PATRICIA FURLANETO LEME, RAEL CANDIDO LEME e RR ASSET 

CONTABILIDADE, são pessoas/credores ligados diretamente à recuperanda, sendo o credor RAEL CANDIDO LEME é sócio 

administrador da recuperanda, JACKELINE PATRICIA FURLANETO LEME é a esposa do sócio da recuperanda e a empresa RR 

ASSET CONTABILIDADE de propriedade da esposa do sócio da recuperanda, que conhecedores de seu crédito concursal, não tem 

qualquer interesse no momento de recebe-los, inclusive mesmo instados a apresentar seus dados bancários não o fizeram, uma vez 

que o viés maior é que a empresa recuperanda supere a crise.  
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Outrossim, os referidos credores JACKELINE PATRICIA FURLANETO LEME, RAEL CANDIDO LEME e RR ASSET 

CONTABILIDADE, tem total conhecimento quanto aos termos do aprovado e homologado plano de recuperação judicial.  

A credora EUROPOL como se vê do processo recuperacional, participou de todos os atos processuais, inclusive da 

assembleia geral de credores que aprovou o plano de recuperação judicial, sendo que a mesma é uma parceira comercial da 

recuperanda e não tem interesse no momento em receber seu crédito, conforme documento anexo. 

Por fim, quanto ao credor MARCOS FRANGIOTTI (ESPOLIO), não se tem qualquer conhecimento quanto à eventuais 

herdeiros ou sucessores, tendo a recuperanda até diligenciado junto Poder Judiciário para tentativa de localizar herdeiro, mas sequer 

consta abertura de inventário ou de testamento”. 

Comentários da Administradora: em que pese as justificativas apresentadas, esta Administradora entende prudente 

que a Recuperanda se manifeste nos autos, no prazo de 10 dias, comprovando individualmente os motivos pelos quais cessou o 

pagamento e solicite judicialmente a exclusão dos referidos créditos do Quadro Geral de Credores, se o caso. Ademais, por se tratar, 

em tese, de descumprimento de cláusula prevista no PRJ, deve a Recuperanda apresentar documentos aptos a comprovar a 

renúncia desses credores em receber os referidos créditos. Ressalta-se, finalmente, que a Recuperanda não enviou o documento 

que faz referência ao credor EUROPOL, devendo apresentá-los juntamente com os demais ora solicitados. 
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7.3. Alienação de Ativos  

 

 

O Plano de recuperação judicial prevê que os bens imóveis ou móveis da recuperanda só serão alienados ou ofertados 

em garantia em caso de extrema urgência e fundada necessidade, após de prévia autorização judicial ou assemblear, conforme 

informado no item 7.3 do Relatório Mensal de Outubro de 2020, protocolado às fls.409/446 do presente incidente.  

 

7.4. Financiamento ou Empréstimo (DIP) 

Atendendo à determinação da CGJ 2020/75325, a Recuperanda informou que não há financiamentos ou empréstimos 

(DIP) com destinação de recursos e pagamentos do investidor. 
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8. Anexos 

8.1. Fotos 
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8.2. Diligências realizadas 

Não houve diligências para o período em análise. 

8.3. Remuneração do Administrador Judicial 

REMUNERAÇÃO 

Administrador Judicial 
Data do último 
Recebimento 

Nº. de parcelas 
em atraso 

Nº. de parcelas 
a vencer 

Compasso 05/07/2021 - 8 

 

Não há pendências quanto à remuneração da Administradora Judicial. 
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8.4. Pedidos de esclarecimentos e/ou documentos complementares 

O artigo 64, inciso V, da Lei 11.101/05, dispõe que negar-se a Recuperanda a prestar as informações solicitadas pela 

Administradora Judicial, poderá incidir em destituição de seus administradores da condução da atividade empresarial. Dessa forma, 

reforça-se a necessidade do encaminhamento dos documentos abaixo e suas respectivas explicações, os quais devem ser enviados 

à Administradora através do endereço eletrônico: contabil21@compassojudicial.com.br, no prazo de 7 (sete) dias após o protocolo 

desse RMA. 

mailto:contabil21@compassojudicial.com.br
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8.4.1. Providencias adotadas par o enfrentamento da Crise (1.4): atualizar mensalmente as informações referente as 

providências adotadas para o enfrentamento da crise, e seguir apresentando para os demais períodos, em formato PDF assinado e 

compatível com WORD. 

8.4.2. Estudo de mercado e indicadores (2.6): atualizar mensalmente as informações atualizadas referente ao seu mercado de 

atuação, bem como os indicadores do setor, em formato PDF, assinado e compatível com Word.    

8.4.3. Principais dificuldades (2.7): apresentar mensalmente as dificuldades enfrentadas neste cenário de Recuperação, em 

formato PDF, assinado e compatível com Word. 

8.4.4. Imobilizado (3.1.4): apresentar a composição da rubrica custo atribuído em reavaliação conciliada com o balanço patrimonial 

em dezembro de 2020. 

8.4.5. Credores Recuperação Judicial (3.2.2): contemplar em seus Balancetes e Balanços Patrimoniais, lista de credores 

atualizada de acordo com quadro geral de credores (fls.3540) e PRJ homologado ou prestar esclarecimentos sobre a divergência 

dos valores apresentados e os constantes no quadro. 

8.4.6. Situação Fiscal – Federal, Estadual e Municipal (3.3): apresentar a composição do saldo referente as obrigações 

tributárias registradas no curto e longo prazo, por tipo de imposto, competência e atualização para os casos de valores em aberto 

não parcelados. 
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8.5. Cronograma Processual 

 

Data 

Estimada

Data da 

Ocorrência
Evento Folhas Lei 11.101/05

- 11/04/2016 Distribuição da Inicial pela recuperanda pleiteando a Recuperação Judicial  01/10 -

- 13/06/2016 Deferimento do processamento do pedido de Recuperação Judicial 463/468
Art. 52, Inciso I, II, 

III, IV e V e § 1º 

- 21/06/2016 Publicação do deferimento do processamento no D.O. 475/477 -

- 22/08/2016
Apresentação do Plano de Recuperação ao Juizo                                                                                             

(60 dias após publicação do deferimento do processamento de recuperação)
738/866 Art.53

- 26/09/2016 Publicação do 1º Edital pela Recuperanda 939/941 Art. 52, § 1º 

- 08/10/2017
Fim do Prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ                                                                                              

(15 dias após a publicação do 1º Edital pela Recuperanda)
- Art.7, § 1º

- 12/06/2017
Publicação do 2º Edital                                                                                                                                          

(45 dias após apresentação de habilitação / divergência)
1288/1289 Art.7, § 2º

- 14/08/2017 Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O. 1313/1314 Art. 53 § Único

19/06/2017
Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo                                                                                             

(10 dias após a publicação do 2º Edital)
- Art. 8

30/09/2017

Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ                                                                                                    

(30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ - 

o que ocorrer por último)

-
Art. 53, § Único e 

Art. 55, § Único

- 09/09/2019
Publicação do Edital de convocação para Assembléia Geral de Credores                                                                                    

(15 dias de antecedência da realização da AGC)
3276/3277 Art. 56, § 1º 

- 24/09/2019
Prazo para a votação do Plano de Recuperação Judicial em AGC                                                           

(150 dias após o deferimento do processamento da recuperação)
3310/3324 Art. 56, § 1º

- 07/12/2016
Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra a Recuperanda                                                                                                                                          

(180 dias úteis após o deferimento do processamento da recuperação)
- Art. 6º, § 4º

- 18/11/2019 Concessão da Recuperação Judicial (homologação do PRJ) 3325/3332 -

18/11/2021 -
Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ. (2 anos 

após a concessão de recuperação judicial)
- Art. 61
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9. Considerações Finais 

9.1. Conclusão sobre situação econômico-financeira 

Após análise das informações contábeis, econômicas e financeiras apresentadas, destaca-se que a Recuperanda 

apresentou em fevereiro de 2021: 

 Referente aos COLABORADORES: O “Quadro de Funcionários” da Recuperanda não apresentou variação de 

colaboradores no período. Em fevereiro de 2021 registrou 29 (vinte e nove) funcionários, totalizando R$ 83 mil com proventos. Já 

a conta “Prestadores de Serviços” apresentou redução de 14%, equivalente a R$ 5 mil. Em fevereiro de 2021 registrou o montante 

de R$ 31 mil. 

 Os ÍNDICES DE LIQUIDEZ CORRENTE, SECA E GERAL apresentaram resultado abaixo de 01 (um), demonstrando 

dificuldade financeira para honrar os compromissos de curto e longo prazos.  

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS ACUMULADA – janeiro a fevereiro – ao comparar o ano de 2021 com 2019, verifica-

se aumento de 59,13% e, ao comparar o ano de 2021 com 2020, constata-se aumento de 23,15%. 

CUSTOS ACUMULADOS – janeiro a fevereiro – apresentou os seguintes percentuais de participação em relação a 

receita liquida de vendas: (i) Ano de 2019 = 66,74%, (ii) Ano de 2020 = 68,06% e (iii) Ano de 2021 = 62,37%.  
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Ao comparar os custos acumulados do ano de 2021 com 2019, verificar-se aumento de 48,71 pontos percentuais; e, ao 

comparar o ano de 2021 com 2020, constata-se aumento de 12,86 pontos percentuais, acompanhando o movimento da receita. 

LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO – janeiro a março – apresentou os seguintes percentuais de participação em relação 

à receita liquida de vendas: (i) Ano de 2019 = (5,80) %, (ii) Ano de 2020 = 2,16% e (iii) Ano de 2021 = 0,29%; resta evidente campo 

para melhora. 

Comparando o ano 2021 com 2019, verifica-se redução do prejuízo acumulado na ordem de (107,95) pontos percentuais; 

e, ao comparar o ano de 2021 com 2020, constata-se redução do lucro acumulado na ordem de (83,46) pontos percentuais. Em 

2021 – janeiro a fevereiro, a Recuperanda registrou o lucro acumulado de R$ 5 mil. 

Vale mencionar, também, o resultado do EBITDA, que registrou em março de 2021 o montante negativo de (1.400,00); o 

que representa sinal de alerta. 

Por fim, destaca-se que a Recuperanda apresenta em 2021 um faturamento acumulado em crescimento 

comparativamente aos anos anteriores.  

Assim, ressalta-se a importância de se continuar com ações de gestão empresarial que busquem melhorar cada vez mais 

o ponto de equilíbrio entre receitas e custos/despesas, permitindo, assim, o cumprimento do PRJ sem o comprometimento das 

atividades operacionais. 

Sendo o que havia a relatar, encerra-se o presente Relatório de Atividades, ficando à disposição para esclarecimentos. 
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Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2022. 
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