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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA DE 

FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA 

DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperação Judicial  

Autos nº 0008158-45.2017.8.26.0100 

 

 

 

LASPRO CONSULTORES LTDA., neste ato representado 

pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP n° 98.628, nomeada 

Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência requerida 

por COMSTAR VEÍCULOS LTDA. vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei n° 11.101/2005 apresentar 

Relatório das Atividades da Recuperanda, referente ao período de novembro a 

dezembro de 2019.  

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. A COMSTAR VEÍCULOS LTDA. foi fundada em 

1980, atuante no comércio de motos, peças e prestação de serviços de manutenção 

exclusivos para rede Honda, possuindo seis filiais distribuídas pelo estado de São 

Paulo.  

 

2. No ano de 2008, houve o investimento de R$ 5 

milhões (cinco milhões de reais) na abertura da unidade de Interlagos, nesse mesmo 

ano a empresa se deparou com a crise do mercado financeiro, acarretando 

dificuldades financeiras. A partir do ano de 2010, passou a recorrer de empréstimos 

bancários, para a manutenção da operação, agravando a crise financeira vivenciada, 

tendo redução na obtenção de créditos no mercado e diminuição no faturamento, nos 

exercícios seguintes, levando ao pedido de recuperação judicial em 17 de maio de 

2016, que foi deferido em 03 de junho de 2016. 

 

II. DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

3. Cabe observar que a Recuperanda é a responsável 

pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste 

Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05. 

 

4. A situação operacional e financeira da Recuperanda 

é apresentada a partir dos documentos que lhe foram solicitados, como segue: (A) 

Balanço Patrimonial; (B) Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Funcionários 

e (D) Impostos. 

 

5. As informações que seguem foram compiladas dos 

balancetes mensais de outubro de 2019, já apresentado no relatório anterior, a 

dezembro de 2019, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda. 

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/
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A. Balanço Patrimonial 

 

6. No período desta análise, nota-se aumento de 

105,1% em novembro de 2019, e redução de 30,5% em dezembro de 2019, na rubrica 

de Disponibilidades, encerrando o exercício com a importância de R$ 510.839 

(quinhentos e dez mil, oitocentos e trinta e nove reais), sendo que 73% referem-se 

aos “Bancos Conta Movimento”, das quais, foram disponibilizados extratos bancários 

condizente com os saldos escriturados na contabilidade. A alínea “Banco 

Investimento”, representa 12% do saldo da rubrica, das quais foram apresentados, 

parcialmente os extratos, verificando que a movimentação do período de dezembro 

de 2019 está condizente com a movimentação escriturada na contabilidade, contudo, 

não sendo possível validar o saldo da alínea. Ressalta-se que há contabilizados R$ 

44.253 (quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais), representando 9% 

do saldo, descritos como “Conta Transitória de Conciliação”. Os restantes 6% do 

saldo, refere-se a alínea “Caixa Geral”. Foram disponibilizados o fluxo de caixa, com 

mesmo saldo apresentado na contabilidade.  

 

7. As duplicatas a receber de Clientes representam 

34% do Ativo Total no mês de dezembro de 2019, apresentando acréscimo de 6,0% 

em novembro, e decréscimo de 22% no mês seguinte, perfazendo o saldo de R$ 

4.567.356 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e cinquenta e 

seis reais), divididos entre recebíveis de “Clientes” e de “Cartões de Crédito”.  

• Foram disponibilizados relatórios de contas a receber indicando valores em 

aberto na importância de R$ 955.077 (novecentos e cinquenta e cinco mil e 

setenta e sete reais), e na alínea “Clientes Diversos” montou em R$ 955.043 

(novecentos e cinquenta e cinco mil e quarenta e três reais), contudo, conforme 

análise do balancete, ainda constam outras alíneas da rubrica de Clientes, das 

quais não foram disponibilizados relatório de suporte, sendo: “Clientes Diversos 

2018”, “Cartões de Créditos”, “Cheques a depositar” e “Outros Créditos”, que 

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/
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conjuntamente somam R$ 3.612.312 (três milhões, seiscentos e doze mil, 

trezentos e doze reais) em dezembro de 2019. 

 

8. Representando 41% do Ativo Total em dezembro de 

2019, os Estoques decresceram 14,1% em novembro de 2019, tendo acrescido no 

mês seguinte em 22,9%, atingindo saldo de R$ 5.519.095 (cinco milhões, quinhentos 

e dezenove mil e noventa e cinco reais), sendo 88% estão alocados na alínea 

“Estoques” e o restante alocados na alínea “Estoques em Trânsito” estando assim 

representado: 

 

 

 

9. A rubrica de Outros Créditos apresentou redução 

de 5,3% em novembro de 2019, seguida de aumento de 22,7% em dezembro de 2019, 

encerrando o exercício com saldo de R$ 813.868 (oitocentos e treze mil, oitocentos e 

sessenta e oito reais), sendo que 41% são relativos a valores contabilizados como 

“Adiantamentos a Fornecedores” e 35% a "adiantamento ao fornecedor “Moto Honda”. 

 

10. Houve redução de R$ 429.325 (quatrocentos e vinte 

e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais), no Imobilizado, durante o período em 

análise, sendo: 

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/
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• Em novembro de 2019: aquisição de móveis e utensílios no valor de R$ 5.852 

(cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais) e baixa na alínea veículos de R$ 

428.747 (quatrocentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais). 

• Em dezembro de 2019: aquisição de móveis e utensílios de R$ 320 (trezentos 

e vinte reais) e de computadores e periféricos de R$ 885 (oitocentos e oitenta 

e cinco reais), e baixa na alínea veículos de R$ 7.635 (sete mil, seiscentos e 

trinta e cinco reais), perfazendo o saldo de R$ 1.348.038 (um milhão, trezentos 

e quarenta e oito mil e trinta e oito reais), dos quais, 52% referem-se a 

“máquinas e equipamentos”.  

• Cabe mencionar que foram depreciados 77% dos bens, até dezembro de 2019, 

apontando saldo de Imobilizado Líquido de R$ 315.101 (trezentos e quinze 

mil, cento e um reais). 

 

 

 

11. A rubrica de Fornecedores de curto prazo 

apresentaram variação no período analisado, sendo redução de 2,1% em novembro 

de 2019 e aumento de 28,7% em dezembro de 2019. Encerram o exercício de 2019, 

com obrigações no montante de R$ 1.935.245 (um milhão, novecentos e trinta e cinco 

mil, duzentos e quarenta e cinco reais).  

Em R$

Balanço Patrimonial em: out/19 nov/19 dez/19

Ativo 13.757.431    13.848.218    13.610.122    

Circulante 11.909.359    11.844.962    11.511.589    

Disponível 358.607          735.538          510.839          

Clientes 5.523.853       5.856.361       4.567.356       

(-) Cheques a compensar 70.000-            70.000-            70.000-            

Estoques 5.230.087       4.491.472       5.519.095       

Impostos a Recuperar 165.830          168.044          170.432          

Outros Créditos 700.982          663.548          813.868          

Não Circulante 2.039.542       2.043.189       2.035.101       

Investimentos 1.720.000       1.720.000       1.720.000       

Imobilizado/Intangivel 319.542          323.189          315.101          

Bens em uso 1.777.363   1.354.468   1.348.038   

(-) Depr/Amort. Acumulada 1.457.822-   1.031.280-   1.032.936-   

Contas de Compensação 191.469-          39.932-            63.431            

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/
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• Foram disponibilizados relatórios de contas a pagar, corroborando com o saldo 

dos demonstrativos contábeis.  

• Além disso, para a rubrica Fornecedores RJ no passivo não circulante, restou 

saldo devedor de R$ 3.523.856 (três milhões, quinhentos e vinte e três mil, 

oitocentos e cinquenta e seis reais), em dezembro de 2019, sem movimentação 

no período, representando 23% do total de dívidas. 

 

12. Nota-se redução de 54,6% no período analisado, 

nos Impostos a Recolher, totalizando em dezembro de 2019, o montante de dívidas 

fiscais de R$ 34.513 (trinta e quatro mil, quinhentos e treze reais), sendo 71% 

representado por “Cofins a Recolher”. 

• Nota-se algumas alíneas com saldos negativos, indo contra a natureza contábil, 

causando estranheza, indicando falta de conciliação contábil. 

 

13. As Obrigações Trabalhistas decresceram 29,9%, 

durante o periodo abrangido nesta análise, devido a manutenção das “Férias a Pagar” 

e do “13° Salário”, encerrando o exercício de 2019, com saldo de R$ 765.260 

(setecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta reais), dos quais, 63% 

referem-se obrigações com “Férias a Pagar”. 

 

14. As Outras Obrigações de curto prazo, 

apresentaram aumento de 27,9% em novembro de 2019 e redução de 44,6% em 

dezembro de 2019, montando R$ 561.489 (quinhentos e sessenta e um mil, 

quatrocentos e oitenta e nove reais), dos quais, 87% referem-se  a recebimentos 

antecipados de clientes, estando composto por duas alíneas: “Clientes Diversos”, com 

saldo de R$ 1.069.778 (um milhão, sessenta e nove mil, setecentos e setenta e oito 

reais) e “Clientes Diversos 2018 – Antecipado”, com saldo de R$ 582.017 (quinhentos 

e oitenta e dois mil e dezessete reais), contabilizados à debito, indo contra sua 

natureza contábil, além do “Contas a Pagar”, com saldo de R$ 73.727 (setenta e três 

mil, setecentos e vinte e sete reais).  

http://www.laspro.com.br/
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• Conforme esclarecimentos da Recuperanda sob as fls. 14.047/14.048, a conta 

“Clientes Diversos 2018 – Antecipado”, o registro foi realizado em dezembro de 

2018 e se deu para adequar o saldo da conta que registra as antecipações de 

clientes com aquele apresentado no sistema. Após a realização do ajuste, a 

administração da empresa solicitou auditoria externa independente, para 

avaliar o saldo de adiantamento apresentado no sistema correspondente, 

efetivamente, aos recebimentos de clientes que aguardam uma 

contraprestação de serviços por parte da empresa. O resultado do trabalho 

deverá ser apresentado até 30 de setembro de 2019, quando, então, serão 

efetuados os ajustes que se fizerem necessários. Esta administradora aguarda 

o resultado do trabalho.  

 

15. Não houve variação na rubrica Outras Obrigações, 

no passivo não circulante, relativo à manutenção de Contrato de Mútuo no valor de 

R$ 1.040.000 (um milhão e quarenta mil reais). 

 

16. A rubrica de Empréstimos, referente unicamente a 

conta garantida do Banco HSBC, manteve saldo de R$ 7.183.645 (sete milhões, cento 

e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais) em dezembro de 2019, 

representando 48% das dívidas totais. 

 

17. Nota-se variação no Patrimônio Líquido, devido ao 

resultado auferido nos últimos meses, sendo lucro em novembro de 2019, e prejuízo 

no mês seguinte, permanecendo com saldo negativo, montando R$ 1.433.887 (um 

milhão, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais), em dezembro 

de 2019, em decorrência da rubrica “Ajustes de Exercícios Anteriores” e “Resultados 

Acumulados” que somam-se R$ 7.578.347 (sete milhões, quinhentos e setenta e oito 

mil, trezentos e quarenta e sete reais). 

 

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/


 
 

 

Brasil Itália  

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar    Edoardo Ricci Avvocati  

01050-030 - São Paulo  Via Visconti di Modrone nº 8/10  

www.lasproconsultores.com.br  20122 - Milão 

Fone: +55-11-3211-3010   www.edoardoricci.it 

Fax: +55-11-3255-3727    Fone: + 39-02 79 47 65  

   Fax: + 39-02 78 44 97 
72-796.1.4 CM / MM 
 

9 

 

 

18. Com base nas informações patrimoniais 

apresentadas nos quadros acima, pôde-se proceder com a análise dos indicadores 

de liquidez, como segue: 

• O índice de liquidez corrente apresentou variação no período analisado, 

redução 1,39% em novembro de 2019, e melhora de 3,93% em dezembro de 

2019, mantendo situação satisfatória, tendo em vista sua capacidade de 

liquidação das dívidas em curto prazo, de R$ 3,49 (três reais e quarenta e nove 

centavos), para cada R$ 1,00 (um real) devido, utilizando seus disponíveis e 

recebíveis do período. Tal cenário se dá em virtude de que 78% das dívidas 

constituídas encontram-se no passivo não circulante, enquanto os direitos, 

estão 85% alocados no ativo circulante. 

• Houve pequena redução de 1,3% no período analisado, no índice de liquidez 

geral, que considera os recursos de curto e longo prazo para liquidação de 

todas as obrigações, apresentando, em dezembro de 2019 liquidez de R$ 0,77 

(setenta e sete centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real), apontando 

situação abaixo dos indicadores satisfatórios. 

 

Em R$

Balanço Patrimonial em: out/19 nov/19 dez/19

Passivo 13.757.431    13.848.218    13.610.122    

Circulante 3.495.200       3.525.431       3.296.508       

Fornecedores 1.536.160       1.503.459       1.935.245       

Impostos a Recolher 76.082            62.530            34.513            

Obrigações Trabalhistas 1.091.055       946.690          765.260          

Outras Obrigações 791.902          1.012.753       561.489          

Não Circulante 11.747.501    11.747.501    11.747.501    

Empréstimos 7.183.645       7.183.645       7.183.645       

Fornecedores - RJ 3.523.856       3.523.856       3.523.856       

Outras Obrigações 1.040.000       1.040.000       1.040.000       

Patrimonio Líquido 1.485.270-       1.424.714-       1.433.887-       

Capital Social 5.500.000       5.500.000       5.500.000       

Ajuste em Exercícios Anteriores 1.149.351-       1.149.351-       1.149.351-       

Lucro/Prejuizo Acumulado 6.428.996-       6.428.996-       6.428.996-       

Lucro/Prejuizo do Periodo 593.077          653.634          644.461          

http://www.laspro.com.br/
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19. O Endividamento Geral relaciona o total de ativos 

com as dívidas totais, apresentando melhora em novembro de 2019, e piora em 

dezembro de 2019, retornando para o mesmo índice apresentado em outubro de 

2019, mantendo situação insatisfatória, uma vez que apresenta dívidas 11% maior 

que os ativos, em dezembro de 2019.  

 

 

 

B. Demonstração do Resultado do Exercício 

 

20. A CONSTAR apresentou variação no Faturamento, 

onde, em novembro de 2019 apresentou aumento de 7%, e redução de 1% em 

dezembro de 2019, em relação à média mensal anual de R$ 5.584.307 (cinco milhões, 

quinhentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sete reais), faturando respectivamente 

R$ 5.982.663 (cinco milhões, novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e sessenta 

e três reais), e de R$ 5.612.292 (cinco milhões, seiscentos e doze mil, duzentos e 

noventa e dois reais).  

• No acumulado de janeiro até dezembro de 2019, montou R$ 67.011.695 

(sessenta e sete milhões, onze mil, seiscentos e noventa e cinco reais), 23% 

maior que o faturamento realizado no mesmo período de 2018. 

Indicadores out/19 nov/19 dez/19

Endividamento 111% 110% 111%

http://www.laspro.com.br/
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21. Os gastos mais relevantes estão relacionados ao 

Custo, consumindo em média 79% da receita líquida, totalizando a quantia de R$ 

51.641.032 (cinquenta e um milhões, seiscentos e quarenta e um mil e trinta e dois 

reais) acumuladamente até dezembro de 2019. 

 

22. As Despesas Gerais, que refletem gastos com 

“funcionários”, montaram R$ 5.000.850 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta reais), 

acumuladamente entre janeiro e dezembro de 2019, representando 40% do total das 

despesas incorridas. 

 

23. Sem variação significativa, as Despesas 

Administrativas, apresentam a quantia de R$ 5.110.936 (cinco milhões, cento e dez 

mil, novecentos e trinta e seis reais) acumuladamente até dezembro de 2019, 

incorrendo gastos médios mensais próximo a R$ 425.000 (quatrocentos e vinte e cinco 

mil reais), sendo 46% relativos a gastos com “Serviços de Terceiros”. 

 

24. A rubrica de Outras Receitas/Despesas 

Operacionais, apresentou gastos no valor de R$ 2.471.307 (dois milhões, 

quatrocentos e setenta e um mil, trezentos e sete reais) entre janeiro a dezembro de 

2019, sendo que 92% correspondem a despesa tributária relativa à incidência de 

“PIS/COFINS”. 

 

25. A rubrica Receitas/Despesas não Operacionais, 

apresentam no encerramento do exercício de 2019, montante de R$ 12.404 (doze mil, 

quatrocentos e quatro reais), decorrente: 

• Alienação do ativo imobilizado, com saldo acumulado positivo de R$ 13.561 

(treze mil, quinhentos e sessenta e um reais), em dezembro de 2019. 

o Ressalta-se que, para o período em recuperação judicial, faz-se 

necessário autorização do juízo, para quaisquer baixas do ativo 

imobilizado. 

http://www.laspro.com.br/
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• Despesas indedutíveis, multas de trânsito, com saldo acumulado negativo de 

R$ 1.157 (um mil, cento e cinquenta e sete reais), em dezembro de 2019; 

 

26. Nota-se Resultado Financeiro positivo em 

novembro de 2019, referente as bonificações recebidas, e em dezembro de 2019, 

negativo, relativos a encargos com cartões de crédito, montando de janeiro a 

dezembro de 2019, superávit financeiro de R$ 72.949 (setenta e dois mil, novecentos 

e quarenta e nove reais).  

 

27. O Resultado acumulado até dezembro de 2019 foi 

superavitário, apresentando Lucro Contábil de R$ 644.461 (seiscentos e quarenta e 

quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais).  

• Nota-se que, em dezembro de 2019, apresentou prejuízo contábil, impactado 

pelas despesas financeiras e provisão de IR/CSLL. 

 

 

  

R$ - mensal

Demonstração de Resultado em: out/19 nov/19 dez/19 2019

Receita 6.600.578       5.982.663       5.612.292       67.011.695   

(-) Deduções da Receita 202.424-         249.252-         189.488-         1.891.197-     

Receita Liquida 6.398.154       5.733.412       5.422.804       65.120.498   

(-) Custo 5.144.724-      4.629.938-      4.315.252-      51.641.032-   

Lucro Bruto 1.253.431       1.103.473       1.107.552       13.479.466   

Despesas Operacionais 1.186.335-       1.042.079-       1.081.048-       12.642.708-   

(-) Despesas Administrativas 483.606-         442.853-         431.534-         5.110.936-     

(-) Despesas Gerais 504.822-         378.821-         431.268-         5.000.850-     

(-) Depreciação 1.695-              2.206-              1.864-              59.615-           

Outras Receitas/Despesas Operacionais 196.212-         218.200-         216.382-         2.471.307-     

Resultado Operacional 67.096            61.394            26.504            836.758         

Resultado Financeiro 41.598            18.109            25.049-            72.949           

Receita Financeira 52.735            35.663            33.301            621.207        

(-) Despesa Financeira 11.137-            17.554-            58.350-            548.259-        

Receitas/Despesas Não Operacionais 104-                  -                        563                  12.404           

Resultado antes do IRPJ e CSLL 108.590          79.503            2.018               922.111         

(-) IRPJ e CSLL 32.390-            18.947-            11.191-            277.651-        

Resultado do Periodo 76.199            60.556            9.173-               644.461         

http://www.laspro.com.br/
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C. Funcionários 

 

28. Foram disponibilizados: planilhas de controle de 

funcionários admitidos, demitidos, ativos, afastados, férias, provisão de férias e 

provisão de 13º salário, além dos comprovantes de pagamentos de IRRF, FGTS e 

INSS do período analisado. 

  

29. Durante o período analisado, houve admissão de 

onze colaboradores, apresentando em dezembro de 2019, quadro contendo 63 

colaboradores ativos.  

 

 

 

D.  Impostos  

 

30. Foram disponibilizadas as guias pagas em 

novembro e dezembro de 2019 de: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS Diferencial de 

Alíquota e ISS.  

 

III. CONCLUSÃO 

 

31. Em análise aos documentos disponibilizados de 

novembro e dezembro de 2019, constata-se que a COMSTAR VEÍCULOS LTDA. 

apresenta incapacidade de arcar com todas as suas dívidas à longo prazo, vez que o 

total dos seus bens e direitos, não são suficientes para cobrir o total das suas 

obrigações, no mais, apresentou prejuízo no mês de dezembro de 2019, e redução 

de funcionários, contudo, mantém ainda boa liquidez em curto prazo e vem mantendo 

estabilidade no faturamento, encerrando o exercício de 2019, com lucro contábil, 

Funcionários em: out/19 nov/19 dez/19

Quantidade 74 73 63

Fonte: Relatório do Departamento Pessoal

http://www.laspro.com.br/
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indicando possibilidade de reestabelecer melhores condições de quitação das 

obrigações em longo prazo e manter a operação. 

 

IV. ENCERRAMENTO  

 

32. Essa Administradora informa que toda a 

documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se a 

disposição dos interessados, mediante agendamento prévio. 

 

33. Sendo o que tinha para o momento, este 

Administrador Judicial se coloca a inteira disposição de Vossa Excelência, dos nobres 

advogados da Recuperanda, dos credores, bem como do ilustre representante do 

Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

São Paulo, 23 de março de 2020.  

 

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/

