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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE 

FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperação Judicial  

Autos nº 1068373-38.2015.8.26.0100 

 

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nos autos da 

Recuperação Judicial em epígrafe requerida por SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, e em atenção à decisão de fls. 291/293, apresentar LAUDO DE PERÍCIA 

PRÉVIA, nos termos aduzidos em anexo, constituído das informações e elementos 

extraídos dos autos e da documentação solicitada à Requerente (DOC. A).  

 

Termos em que,  

Pede deferimento. 

São Paulo, 24 de julho de 2015.  
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PERÍCIA PRÉVIA 

 

Requerente:  SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

Processo n°:   1068373-38.2015.8.26.0100 

 

Foro:  1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais 

do Foro Central da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo 

 

 

I – DA REQUERENTE – BREVE RELATO 

 

1. A Requerente iniciou suas atividades em 23 de julho 

de 2007 e tem como objetivo social o comércio, importação e exportação de grãos, 

sementes, produtos alimentícios e produtos para ração animal, assim como a 

prestação de serviços de assessoria comercial e promoção de vendas para empresas 

e transporte rodoviário de carga intermunicipal.  

 

2. A empresa, segundo alega, é referência no setor do 

agronegócio com destaque para operações de exportação de farelo de soja, óleo de 

soja, amendoim em grãos e óleo de amendoim.  

 
3. Informa que atua comercializando os produtos 

fabricados pela Sina Indústria de Alimentos Ltda., razão pela qual parece executar 

atividade indispensável para o bom funcionamento desta última empresa, que, por sua 

vez, também requereu Recuperação Judicial.  

 

4. Em 2011, a Requerente obteve receita de R$ 

352.572.585,00 (trezentos e cinquenta e dois milhões setecentos e setenta e dois mil 

quinhentos e oitenta e cinco reais) decorrentes das operações de exportação, sendo 

que em 2013 houve redução para o montante de R$ 173.115.482,00 (cento e setenta 
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e três milhões cento e quinze mil quatrocentos e oitenta e dois reais) e em 2014 a 

receitas alcançaram o patamar de R$ 8.334.577,00 (oito milhões trezentos e trinta e 

quatro mil quinhentos e setenta e sete reais).  

 

 

II – DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CAUSAS DA CRISE 

 

5. Em 13 de julho de 2015, a Requerente ajuizou 

pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005, cujo feito se 

processa perante a 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central 

da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

6. De acordo com a Requerente, a “pirotecnia da 

Operação Yellow da Fazenda Estadual” teve gravíssimos impactos em sua atividade 

empresarial, gerando insegurança junto aos seus parceiros comerciais e clientes.  

 

7. A Requerente narra a postura das instituições 

financeiras em relação a não prorrogação do vencimento das operações bancárias 

em andamento, obrigando-lhe a renegociar os contratos outrora celebrados, sendo 

esse outro elemento causador da situação de crise econômico-financeira.  

 
8. Por fim, a Requerente destaca a situação da relação 

comercial com o Itaú Unibanco S/A decorrente de operações de câmbio.  

 
9. Diante do cenário de crise financeira, a Requerente 

apresentou pedido de Recuperação Judicial, com fundamento nos artigos 47 e 

seguintes da Lei nº 11.101/2005. 

 

 

II – DA DECISÃO DE FLS. 291/293  

 

10. Conforme decisão de fls. 291/293, este douto juízo 

determinou a realização de perícia prévia nos documentos apresentados pela 
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Requerente, bem como a regularização da documentação. Eis os termos do seu 

pronunciamento:  

“Vistos. 1. Concedo prazo improrrogável de 10 dias 
para que requerente emende a petição inicial, 
apresentando: I certidões negativas de falência em 
nome da requerente e dos seus sócios; II - 
certidões negativas de pedido de recuperação 
judicial em nome da requerente. III - certidões 
negativas criminais em nome dos seus sócios e 
administradores. IV - cópia legível dos documentos 
de fls. 40, 42, 44 (balanços patrimoniais dos 
exercícios 2011, 2012 e 2013. 2. Sem prejuízo, 
conforme dispõe o art. 51 da Lei nº 11.101/05, a 
análise das demonstrações contábeis do balanço 
patrimonial, de demonstração de resultados 
acumulados e desde o último exercício social, bem 
como de relatório gerencial de fluxo de caixa e de 
sua projeção tem por objetivo verificar a situação 
da empresa do ponto de vista econômico e 
comercial. A análise de tais documentos é 
essencial para que o juízo tenha condições iniciais 
de conhecer as reais condições da empresa 
devedora, especialmente no que concerne à sua 
viabilidade financeira, econômica e comercial. Isso 
porque, o objetivo da lei é garantir a continuidade 
da atividade empresarial em razão dos benefícios 
sociais dela decorrentes, como geração e 
circulação de riquezas, recolhimento de tributos e, 
principalmente, geração de empregos e rendas. O 
simples deferimento do processamento da 
recuperação judicial, por si só, gera como 
consequência automática, a suspensão de todas 
as ações ou execuções contra o devedor pelo 
prazo de 180 dias (stay period), dentre outras 
consequências legais importantes expostas no art. 
52 da LRF. Diante da relevância da decisão de 
deferimento do processamento da recuperação 
judicial, o legislador a condicionou à exatidão dos 
documentos referidos no art. 51 da LRF. Busca a 
legislação de regência evitar, portanto, o 
deferimento do processamento de empresa 
inviáveis, inexistentes, desativadas ou que não 
reúnam condições de alcançar os benefícios 
sociais almejados pela lei. Entretanto, a análise 
ainda que preliminar da referida documentação 
pressupõe conhecimento técnico, a fim de que se 
possa saber o real significado dos dados 
informados pela devedora, bem como a 
correspondência de tais dados com a realidade dos 
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fatos. É necessária, ainda, a constatação da 
situação da empresa in loco, de modo a se saber 
suas reais condições de funcionamento. Tudo isso 
é fundamental para que o instrumento legal da 
recuperação da empresa seja utilizado de maneira 
correta, cumprindo sua função social, sem a 
imposição desarrazoada de ônus e prejuízos à 
comunidade de credores. Conforme idéia 
mundialmente aceita, um sistema rígido de 
controle de recuperação de empresas e direitos 
dos credores é elemento fundamental para o bom 
funcionamento da economia e para a redução dos 
riscos e dos cursos da instabilidade financeira no 
mercado. Nesse sentido, não obstante a Lei nº 
11.101/05 não tenha previsto expressamente uma 
perícia prévia de análise da documentação 
apresentada pela empresa requerente da 
recuperação judicial, o fato é que tal perícia deve 
ser inferida como consequência lógica do requisito 
legal estabelecido como condição para o 
deferimento do seu processamento, qual seja, a 
regularidade da documentação apresentada pela 
devedora. Ademais, tal interpretação atende aos 
fins econômicos, sociais e jurídicos do instituto da 
recuperação judicial. A experiência tem 
demonstrado que o inadvertido deferimento do 
processamento da recuperação judicial, apenas 
com base na análise formal dos documentos 
apresentados pela devedora, tem servido como 
instrumento de agravamento da situação dos 
credores, sem qualquer benefício para a atividade 
empresarial diante da impossibilidade real de 
atingimento dos fins sociais esperados pela lei. 
Não se busca, evidentemente, uma análise 
exauriente e aprofundada da empresa, mas tão 
somente uma verificação sumária da 
correspondência mínima existente entre os dados 
apresentados pela devedora e a sua realidade 
fática. Deferido o processamento, caberá aos 
credores decidir sobre a conveniência do plano de 
recuperação a ser apresentado pela devedora. 
Nesse primeiro momento, repita-se, busca-se 
apenas e tão somente conferir a regularidade 
material da documentação apresentada pela 
devedora. Não dispondo a Vara de equipe técnica 
multidisciplinar para análise da adequação da 
documentação juntada pela empresa devedora, se 
faz necessária a nomeação de perito para 
realização de avaliação prévia e urgente, a fim de 
fornecer elementos suficientes para que o juízo 
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decida sobre o deferimento do processamento do 
pedido, com todas as importantes consequência 
decorrentes de tal decisão. Diante do exposto, 
antes de decidir sobre o deferimento do 
processamento do pedido de recuperação judicial, 
e sem prejuízo da determinação da emenda da 
petição inicial, determino a realização de 
constatação da real situação de funcionamento da 
empresa, bem como de perícia prévia sobre a 
documentação apresentada pela requerente, de 
modo a se constatar sua correspondência com os 
seus livros fiscais e comerciais. Nomeio para 
realização desse trabalho técnico preliminar a 
Orestes Nestor de Souza Laspro, OAB/SP nº 
98.628, com endereço à Rua Major Quedinho, nº 
111, 25º andar, Consolação, nesta Capital, CEP. 
01050-030 - http://www.Laspro.Com.Br, e-
mail:adv@laspro.Com.Br, telefone: (11) 3211-3010 
- Fax (11) 3255-3727. O laudo de constatação e de 
perícia preliminar deverá ser apresentado em juízo 
no prazo máximo de 05 dias. Intime-se o perito, 
com urgência. Após, tornem os autos para decisão. 
Intime-se.” 
 

11. Sendo assim, em atenção à referida determinação 

judicial, os documentos acostados às fls. 21/289 foram devidamente examinados pelo 

subscritor, assim como os demais documentos solicitados e apresentados pela 

Requerente. 

 

 

III – DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS E FORNECIDOS PELA 

REQUERENTE 

 

III.1 – Dos documentos juntados aos autos  

 

A) Da composição societária 

 

 

 

SÓCIO QUOTISTA QUANT.QUOTAS PERC. CAPITAL SOCIAL

DADIA S/A 499.900 99,98% 499.900,00R$          

MARCÍLIO FERREIRA MENDES 100,00 0,02% 100,00R$                  

TOTAL DE QUOTAS 500.000 100% 500.000,00R$          
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B) Das informações contábeis e financeiras juntadas aos autos  

 

 

 

 

CIRCULANTE 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/05/2015 CIRCULANTE 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/05/2015

Dis ponibi l idades 80.702R$            203.108R$          111.011R$          111.011R$          Fornecedores 32.880.089R$     100.241.651R$   53.923.824R$     55.529.207R$     

Contas  a  Receber 5.224.557R$       77.130.559R$     135.000R$          1.883.970R$       Obrig.Trab./Prev. 30.324R$            48.841R$            21.566R$            19.914R$            

Estoques 9.591.343R$       12.683.778R$     102.378R$          144.589R$          Obrigações Fi s ca is 16.982R$            24.947R$            7.021R$              8.672R$              

Imp. e Contrib. a recup. 2.485.849R$       3.053.708R$       3.081.033R$       3.077.994R$       Outras  Contas  a Pagar 1.864R$              2.281R$              2.890R$              2.890R$              

Adiant. A Fornecedores 133.349.045R$   215.359.081R$   166.740.350R$   166.740.350R$   Emprés t. e Financ. 155.707.341R$   242.440.141R$   167.990.060R$   200.981.371R$   

Outros  Crédi tos 8.732R$              1.490R$              6.876R$              6.876R$              Prov.p/férias  e 13º s a l . 20.911R$            33.002R$            44.109R$            44.109R$            

Des p. Exerc. Seguinte Adiant. receb.cl ientes 1.122.607R$       3.803.939R$       2.681.332R$       2.681.332R$       

150.740.228R$   308.431.724R$   170.176.648R$   171.964.789R$   189.780.118R$   346.594.802R$   224.670.801R$   259.267.495R$   

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

Depós i tos  Judicia i s -R$                 162.126R$          169.740R$          169.740R$          Partes  Relacionadas 16.534R$            16.534R$            10.987.192R$     10.987.192R$     

Partes  Relacionadas 100.000R$          100.000R$          300.000R$          300.000R$          Financtº a   L.Prazo 13.891.933R$     

100.000R$          262.126R$          469.740R$          469.740R$          16.534R$            13.908.467R$     10.987.192R$     10.987.192R$     

PERMANENTE PATRIMONIO LÍQUIDO

Investimentos Capita l  Socia l 500.000R$          500.000R$          500.000R$          500.000R$          

Imobi l i zado 6.725R$              6.725R$              6.725R$              6.725R$              Lucros /Prej. Acumul . 26.319.812-R$     39.452.117-R$     52.305.783-R$     65.508.622-R$     

Depreciação 2.418-R$              3.088-R$              3.742-R$              3.742-R$              Res ul t. do Exercício 13.132.306-R$     12.853.666-R$     13.202.839-R$     32.808.553-R$     

Diferido

4.307R$              3.637R$              2.983R$              2.983R$              38.952.117-R$     51.805.783-R$     65.008.622-R$     97.817.175-R$     

TOTAL DO ATIVO 150.844.535R$   308.697.486R$   170.649.371R$   172.437.512R$   TOTAL DO PASSIVO 150.844.535R$   308.697.486R$   170.649.371R$   172.437.512R$   

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ. 09.374.458/0001-85

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS  EM  - 31/12/2012 Á 31/05/2015

ATIVO PASSIVO

PERÍODO JAN A DEZ 2012 JAN A DEZ 2013 31/12/2014 31/05/2015

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 247.742.363R$   173.115.482R$      8.334.577R$          1.748.970R$          

Vendas 247.742.363R$   173.115.482R$      8.334.577R$          1.748.970R$          

DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA 427.500-R$          -R$                    -R$                    -R$                    

Impostos  e  Contrib. S/ Vendas 427.500-R$          

Devoluções  de vendas

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 247.314.863R$   173.115.482R$      8.334.577R$          1.748.970R$          

(-) CUSTOS DAS VENDAS 238.831.484-R$   161.740.207-R$      19.795.884-R$        1.566.212-R$          

Custos  dos  Produtos  Vendidos 238.831.484-R$   161.740.207-R$      19.795.884-R$        1.566.212-R$          

(=) LUCRO BRUTO OPERACIONAL 8.483.378R$       11.375.276R$        11.461.307-R$        182.758R$             

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 8.843.111-R$       14.719.919-R$        1.285.615R$          26.572.000-R$        

Despesas  Adminis trativas 7.161.224-R$       7.648.596-R$          747.381-R$             

Variação Cambial  Pass iva 37.790.040-R$     27.374.312-R$        93.396-R$               26.572.000-R$        

Outra s  Recei tas/Despesa s 36.108.154R$     20.302.989R$        2.126.392R$          

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 12.772.674-R$     9.509.022-R$          3.027.147-R$          6.419.311-R$          

Despesas  Financei ra s 12.772.674-R$     9.509.022-R$          3.027.147-R$          6.419.311-R$          

(-) Recei tas  Financei ras

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS -R$                  -R$                    -R$                    -R$                    

Participação nos  Lucros

Resul ta do nã o Operacional

RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL 13.132.406-R$     12.853.666-R$        13.202.839-R$        32.808.553-R$        

(-) PROVISÃO IRPJ / CSLL

( = ) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 13.132.406-R$     12.853.666-R$        13.202.839-R$        32.808.553-R$        

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS- EM 31/12/2012 Á 31/05/2015

SINA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ. 09.374.458/0001-85
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C) Da composição do passivo exigível a curto e longo prazo  

 

 

 

 

 

 

D) Análises patrimoniais  

 

12. A Requerente apresenta quadro de disponibilidade 

operacional negativa nos exercícios sociais analisados levantados em 31/12/2013, 

31/12/2014 e o especialmente levantado para instruir o pedido de recuperação judicial 

em 31/05/2015. 

 

13. Em dezembro de 2013 houve acréscimo de 49,18% 

no total de disponibilidade operacional em comparação com o exercício social de 

2012. Houve aumento de 205,43%% dos valores devidos a fornecedores. Houve 

acréscimo de 1.376,31%% dos saldos a receber de clientes e acréscimo de 32,24% 

dos valores dos estoques, em comparação com 31/12/2012. 

Credores EM REAIS  R$

Classe I - Trabalhista 59.140,00R$              

Classe III - Quirografários - 198.086.747,39R$   

Classe IV - Quirografários Credores EPP e ME LC/ 367.436,96R$           

Total do Passivo exigível, curto e longo prazo 198.513.324,35R$   
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14.  Em dezembro de 2014 houve redução de 2,37% no 

total de disponibilidade operacional em comparação com o exercício social de 2013. 

Houve decréscimo de 46,21% nos valores devidos a fornecedores. Houve decréscimo 

de 99,82% nos saldos a receber de clientes e redução de 99,19% dos valores dos 

estoques, em comparação com 31/12/2013.  

 
15. Em maio de 2015 houve decréscimo de 0,08% no 

total de disponibilidade operacional em comparação com o exercício social de 2014. 

Houve aumento de 2,98% dos valores devidos a fornecedores. Houve acréscimo de 

1.295,53% nos saldos a receber de clientes e aumento de 41,23%% dos valores dos 

estoques, em comparação com 31/12/2014. 

 

 

 

16. O Capital de Giro Líquido é um indicador de liquidez 

fundamentado na apuração do Ativo Circulante (representado pelos recursos 

disponíveis de curto prazo) contra o Passivo Circulante (representado pelas 

obrigações e financiamentos de curto prazo). A requerente apresenta os seguintes 

índices de CGL (Capital de Giro Liquido): 

 

 

 

Disponibilidade Operacional - Em R$ 1 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/05/2015

Clientes à Receber 5.224.557R$       77.130.559R$     135.000R$             1.883.970R$       

Estoques 9.591.343R$       12.683.778R$     102.378R$             144.589R$           

Adiantam. Fornecedores 133.349.045-R$   215.359.081-R$   166.740.350-R$    166.740.350-R$   

Fornecedores 32.820.009-R$     100.241.051-R$   53.923.824-R$       55.529.207-R$     

Disponibilidade Operacional 151.353.153-R$   225.785.795-R$   220.426.796-R$    220.240.998-R$   

31/12/2012 79,43%

31/12/2013 88,99%

31/12/2014 75,74%

31/05/2015 66,33%
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17. O Ativo permanente da Requerente por: (i) 

Imobilizado Técnico. Houve redução de 30,74% no período analisado, decorrente 

basicamente das depreciações apropriadas. 

 

 

  

18. A requerente apresenta lucro bruto operacional 

positivo nos exercícios findos em 2012, 2013, apresentou prejuízo em 2014, tendo já 

recuperado, obtendo lucro em 31 de maio de 2015. 

 

 

 

Capital de Giro Líquido - 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/05/2015

Disponibilidades 80.702R$             203.108R$           111.011R$             111.011R$           

Contas a Receber 5.224.557R$       77.130.559R$     135.000R$             1.883.970R$       

Estoques 9.591.343R$       12.683.778R$     102.378R$             144.589R$           

Imp. e Contrib. a recup. 2.485.849R$       3.053.708R$       3.081.033R$         3.077.994R$       

Adiant. A Fornecedores 133.349.045R$   215.359.081R$   166.740.350R$    166.740.350R$   

Outros Créditos 8.732R$                1.490R$                6.876R$                 6.876R$                

Desp. Exerc. Seguinte

Ativo circulante 150.740.228R$   308.431.724R$   170.176.648R$    171.964.789R$   

Fornecedores 32.880.089R$     100.241.651R$   53.923.824R$       55.529.207R$     

Obrig.Trab./Prev. 30.324R$             48.841R$             21.566R$               19.914R$             

Obrigações Fiscais 16.982R$             24.947R$             7.021R$                 8.672R$                

Clientes Entr.Futuras 1.864R$                2.281R$                2.890R$                 2.890R$                

Emprést. e Financ. 155.707.341R$   242.440.141R$   167.990.060R$    200.981.371R$   

Prov.p/férias e 13º sal. 20.911R$             33.002R$             44.109R$               44.109R$             

Adiant. receb.clientes 1.122.607R$       3.803.939R$       2.681.332R$         2.681.332R$       

Passivo circulante 189.780.118R$   346.594.802R$   224.670.801R$    259.267.495R$   

Capital de Giro Líquido 39.039.890-R$     38.163.078-R$     54.494.154-R$       87.302.706-R$     

Ativo Permanente 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/05/2015

Imobilizado, custo de aquisição 6.725R$                6.725R$                6.725R$                 6.725R$                

(-) Depreciações Acumuladas 2.418-R$                3.088-R$                3.742-R$                 3.742-R$                

Tota do Ativo Imobilizado 4.307R$                3.637R$                2.983R$                 2.983R$                

Receita Líquida e Margem Bruta e 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/05/2015

Receita Bruta 247.742.363R$   173.115.482R$   8.334.577R$         1.748.970R$       

(-) deduções de Vendas 427.500-R$           

(=) Receita Líquida 247.314.863R$   173.115.482R$   8.334.577R$         1.748.970R$       

(-) Custos dos Prods. Vendidos 238.831.484-R$   161.740.207-R$   19.795.884-R$       1.566.212-R$       

Lucro Bruto Operacional 8.483.378R$       11.375.276R$     11.461.307-R$       182.758R$           

Margem bruta 3,43% 6,57% -137,52% 10,45%
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III.2 – Da análise dos documentos solicitados à Requerente 

 

19. Em 21 de julho de 2015, o subscritor solicitou a 

apresentação dos documentos elencados no termo anexo (DOC. A).  

 

20. Os documentos foram entregues e analisados pelo 

subscritor, o qual apresenta as seguintes considerações:  

 

A) Relatório Analítico de Compras (o valor informado deverá corresponder 

ao constante no livro registro de entradas): Conforme documento anexo 

fornecido pela Requerente foram realizadas compras no importe de R$ 

1.630.630,83 (um milhão seiscentos e trinta mil seiscentos e trinta reais e 

oitenta e três centavos), sendo que registros fiscais refletem adequadamente a 

movimentação (DOC. 01). 

 

B) Indicar nome dos 10 (dez) principais fornecedores e valor adquirido de 

cada um: O principal fornecedor no período foi a Sina Indústria de Alimentos 

Ltda.Filial de Bauru (DOC. 02).  

 

C) Relatório Analítico de Vendas (o valor informado deverá corresponder ao 

constante no livro registro de saídas): Foi efetuada uma única exportação 

no período para Amaggi Europe no valor de R$ 1.748.970,00 e os registros 

fiscais refletem adequadamente a movimentação (DOC. 03) 

 
D) Indicar nome dos 10 (dez) principais clientes e valor vendido a cada um: 

O principal cliente é a Amaggi Europe tendo adquirido no período R$ 

1.748.970,00 (DOC. 04). 

 

E) Cópia da conta do consumo de Energia Elétrica (consumo de maio – 

vencimento em junho): Foram apresentadas as contas de consumo do 

período de janeiro à junho de 2015 (DOC. 05). 

 

F) Apresentar quadro comparativo dos valores pagos (R$) e do consumo 

(Kwh) relativamente a energia elétrica nos últimos 6 meses: O quadro 
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abaixo demonstra consumo médio de 66,67 (Kwh) por mês, com redução 

sensível em 06/2015 (DOC. 06):  

 

 

 

G) Serviço de dados e telefonia (apresentar cópia das faturas das 

prestadoras de serviços): anexas as faturas da Telefônica do Brasil S/A 

relativas aos meses de janeiro a junho de 2015, mantendo-se um custo fixo de 

R$ 105,91 por mês (DOC. 07). 

 

H) Consumo de água (apresentar cópia da conta dos serviços de água e 

esgoto): a Requerente não apresentou cópias dessas despesas, pois estão 

incluídas nas taxas de condomínio.  

 
I) Consumo de outras fontes de energia, GLP por exemplo, se houver: não 

foram apresentados documentos, pois não a Requerente não utiliza tal fonte 

de energia.  

 
J) Relatório de Contas a Receber, indicando valores vencidos e a vencer 

(referência último dia útil do mês de maio/2015): anexo saldo de contas a 

receber no valor de R$ 1.883.970,00 representado por clientes nacionais R$ 

135.000,00 (Nidera Sementes Ltda-vencidos) e clientes exterior R$ 

1.748.970,00 saques contra Amaggi Europe B.V. (aguardando fechamento de 

câmbio) (DOC. 08). 

 
K) Relatório de Contas a Pagar, discriminando valores constantes do PRJ e 

valores pós PRJ: não houve movimentação após a distribuição do pedido de 

Recuperação Judicial (DOC. 09).  
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L) Relatório Sintético da Folha de Pagamento (Discriminação de verbas 

pagas e de descontos), com indicação do número de funcionários ativos, 

afastados, demitidos, admitidos, além das respectivas incidências de 

FGTS, INSS etc.: Foi apresentado o sintético da folha de pagamento com 

discriminação de todas as verbas e descontos, bem como as incidências de 

FGTS, INSS, IRF etc., mantendo de janeiro a abril de 2015 apenas 02 

funcionários (DOC. 10). 

 
M) Provisionamento mensal de férias e 13° salário, com indicação do número 

de funcionários em gozo de férias e valores pagos: a Requerente presentou 

quadro demonstrativo das provisões mensais de férias e 13º salário devidos a 

02 funcionários de janeiro a maio de 2015 (DOC. 11). 

 
N) Indicar nome dos sócios e valor do pró-labore pago a cada um: Conforme 

folha de pagamento apresentada, a Requerente possui apenas 1 sócio pessoa 

física, Marcilio Mendes Ferreira com retirada a título de pró-labore no valor de 

R$ 788,00 (DOC. 12). 

 
O) Fornecer cópias de:  

 

i. Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à 

Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por FPAS: 

tais informações encontram-se descritas no anexo DOC. 13. 

ii. Relação de Trabalhadores constantes no arquivo SEFIP: 

informações constantes no DOC. 14. 

iii. Guia da Previdência Social – GPS: informações constantes no 

DOC. 15. 

iv. Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social: 

informações constantes no DOC. 16. 

v. Guia do FGTS: informações constantes no DOC. 16. 

vi. DARFs (PIS, COFIS, CSSL, IRPJ, IRPF, etc.): informações 

constantes no DOC. 17. 
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vii. Guia de ICMS: a Requerente deixou de apresentar guia de 

recolhimento, pois a mesma tem saldo credor de ICMS Á 

RECUPERAR em 31/05/2015 no valor de 31/05/2015 no valor 

de R$ 2.344.612,40 (DOC. 19). 

viii. Cópia da Folha do Livro de Apuração do ICM e do IPI: 

Apresentou cópia da folha do livro registro de apuração do ICMS 

(DOC. 19). 

 

P) Posição Bancária (Saldos Credores e Devedores por estabelecimento), 

separando o valor do PRJ do valor pós PRJ: A Requerente apresentou a 

seguinte posição bancária:  

 

 

 

Após o pedido de Recuperação Judicial, apenas em relação ao Banco Daycoval 

S/A no valor de R$ 2.390.731,06 (DOC. 20).  

 

Q) Operações de Crédito (Bancos, Factoring, indicando nome e valor em 

31/05/2015): Abaixo as operações de crédito da Requerente (DOC. 21): 

 

 

BANCO RENDIMENTO S.A. 4.196.186,58R$        

ITAÚ UNIBANCO S.A. 67.914.872,15R$     

BANCO FIBRA S.A. 4.361.017,87R$        

BANCO INDUSVAL S.A. 7.810.327,40R$        

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M 24.799.201,89R$     

BANCO DA CHINA BRASIL S.A. 21.408.826,58R$     

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 40.622.272,22R$     

BANCO ABC BRASIL S.A. 7.810.327,40R$        

BANCO VOTORANTIM S.A. 44.107.093,78R$     

BANCO CITIBANK S.A. 13.842.048,61R$     

Total 236.872.174,48R$   

BANCO RENDIMENTO S.A. 3.816.239,31R$        

ITAÚ UNIBANCO S.A. 64.557.292,55R$     

BANCO FIBRA S.A. 2.931.380,04R$        

BANCO DAYCOVAL S.A. 2.529.790,05R$        

BANCO INDUSVAL S.A. 8.643.260,27R$        

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO M 19.362.536,58R$     

BANCO DA CHINA BRASIL S.A. 16.239.437,03R$     

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 12.743.108,36R$     

BANCO ABC BRASIL S.A. 10.804.687,21R$     

BANCO VOTORANTIM S.A. 47.790.343,25R$     

BANCO CITIBANK S.A. 11.563.295,96R$     

Total 200.981.370,61R$   
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R) Financiamentos diversos (situação de cada operação, a exemplo de 

Leasing, Finame, Capital de Giro, Desconto de Duplicatas e/ou de 

Cheques, Hot-money, etc., com indicação do valor da operação, valor 

pago, saldo devedor, parcelas em atraso, e bem dado em garantia): A 

Requerente não possui segundo informa tais operações financeiras. 

 
 

S) Estoque – quantidade e custo (discriminando matérias-primas, materiais 

secundários, produtos em processo e produtos acabados): A requerente 

demonstrou possuir estoques de farelo de soja, em 31 de maio de 2015, na 

monta de R$ 144.588,61 alocados nas unidades de Bauru, Orlândia e 

Pirapozinho conforme resumo no (DOC. 22). 

 

T) Indicar qualquer fato considerado importante relativo especificamente à 

atividade, como por exemplo, origem da matéria prima (nacional ou 

importada), dificuldades para aquisição (a vista ou a prazo), poucos 

fornecedores, situação da concorrência (preços, prazos de vendas, 

inadimplência da clientela): Após uma importante elevação das operações 

de exportações, impulsionada em 2011 pela crescente oferta de capital de giro, 

em 2012 houve uma queda no volume de negócios em função da redução de 

margens comerciais, devido à alta competitividade no mercado de commodities 

com a presença de players multinacionais. A partir de 2013, com significativo 

impacto a partir do mês de junho, as operações de exportações sofreram 

vertiginosa queda devido à forte retração de oferta de capital de giro, devido 

aos efeitos da divulgação da “operação Yellow” 

 
 

 
 

Receitas decorrentes de exportações

ANO VALORES EM R$

2015/MAIO 1.748.970,00R$        

2014 8.334.577,00R$        

2013 173.115.482,00R$   

2012 244.742.363,00R$   

2011 352.572.585,00R$   

2010 94.840.076,00R$     
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U) Balancetes analíticos levantados em 31/12/2014 e 31/05/2015: A requerente 

apresentou os balancetes analíticos levantados em 31/12/2014 e 31/05/2015 

respectivamente, os quais estão devidamente estruturados de acordo com as 

normas contábeis e transcrito no item “III.1 – Dos documentos juntados autos, 

D) Análises patrimoniais”  (DOC. 23). 

 

V) Fluxo de caixa do período de janeiro a maio de 2015: A Requerente 

apresentou o fluxo de caixa e equivalentes relativo ao período de 01/01/2015 à 

31/05/2015 consolidado (DOC. 24).  

 

 

IV – DA NECESSIDADE E VIABILIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

21.  Para evidenciar a necessidade e viabilidade da 

Recuperação Judicial se faz necessário considerar alguns cenários na atual 

conjuntura econômica como um todo.  

 

22. Conforme demonstrado neste relatório, trata-se de 

uma empresa que opera em um setor da economia bastante sensível as mudanças 

de políticas internas e externas, demandando um alto grau de investimento e capital 

de giro, apesar da requerente ser tradicional no setor em que atua, e ter passado por 

fases propícias no decorrer de sua existência, soube aproveitar os bons resultados e 

expandiu sua capacidade produtiva sempre gerando bons frutos. Todavia nos tempos 

atuais, como já assinalado, o setor sofre pressões que interferem no seu dia a dia 

gerando por vezes incertezas. 

 
23. De mais a mais, constatou-se na diligência realizada 

na empresa Sina Indústria de Alimentos Ltda. no dia 22 de julho de 2015 que a ora 

Requerente possui papel fundamental na sua operação econômica e produtiva.  

 

24. É dizer, a Requerente e a empresa Sina Indústria de 

Alimentos (que também pediu o benefício da recuperação judicial) configuram duas 

operações distintas, porém intrinsecamente ligadas entre si, na medida em que, a 
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primeira possui papel fundamental na exportação dos produtos que a segunda 

comercializa e produz. Este se torna um motivo relevante para que a Requerente seja 

beneficiada com o procedimento recuperatório.  

 
25. Se mais não fosse, de acordo com a análise contábil 

dos documentos apresentados constata-se a viabilidade econômica da Requerente, 

bem como do procedimento recuperatório.  

 
26. Desse modo, com base nos elementos 

apresentados pela Requerente, constata-se sua viabilidade econômica, bem como do 

processo de Recuperação Judicial para fins de superação da situação de crise 

econômico-financeira, manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores 

e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua 

função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

V – ENCERRAMENTO  

 

27. Dando por concluído o trabalho, apresenta o 

presente Laudo, em 17 (dezessete) laudas digitadas no anverso e com 25 (vinte e 

cinco) anexos colocando-se a disposição de Vossa Excelência, do Ministério Público, 

da Requerente e demais interessados no presente feito para quaisquer 

esclarecimentos que se tornarem necessários.  

 

São Paulo, 24 de julho de 2015.  
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