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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO, ESTADO DE SÃO PAULO

Processo n° 1008854-39.2019.8.26.0506
ORESTE

NESTOR

DE

SOUZA

LASPRO,

nomeado

Administrador Judicial nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de MATTARAIA
ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, apresentar o relatório do art. 22, II, letra “a” e “c”, da Lei n°
11.101/2005.
I – INTRODUÇÃO
1.

Aos 22 de março de 2019, a empresa Mattaraia

Engenharia Indústria e Comércio Ltda., inscrita sob o CNPJ de nº 50.426.097/0001-77,
tendo sua sede situada á Rodovia Anhanguera, KM 305-A, CJ2 e escritório
administrativo na Av. Maurílio Biagi, n. 800, sala 501, no Município de Ribeirão Preto,
do Estado de São Paulo, ingressou com o pedido de Recuperação Judicial, tendo seu
deferimento proferido em 29 de março de 2019 (decisão de fls. 238/242).
2.

A Recuperanda atua no ramo de construção civil,

desde janeiro de 1979, quando foi constituída pelos irmãos e engenheiros Lupércio
Mattaraia, Lincoln Mattaraia e Lineu Mattaraia tendo como objeto social a construção
de edifícios, terraplenagem, pavimentação de estradas e vias urbanas, preparação de
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argamassa e concreto, saneamento, limpeza pública, hidrojateamento, industrialização
e comercialização de concreto asfáltico, tubos, canaletas e demais artefatos de
concreto, locação de equipamentos e outras atividades afins. Atualmente o quadro
societário é composto por:

Sócios
3L PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
4M PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ENGEMATT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
TOTAL

3.

Representante
Quotas
LINCOLN MATTARAIA
2.600.000
LINEU MATTARAIA
2.600.000
VERA LÚCIA MARTONE BRANCO MATTARAIA 2.600.000
7.800.000

R$
2.600.000,00
2.600.000,00
2.600.000,00
7.800.000,00

Entre os anos de 2013 e 2017 a requerente prestou

serviços de recapeamento em 60 quilômetros da malha rodoviária sob concessão da
TEBE S/A. Neste período, conseguiu manter sua operação, mesmo vivenciando
cenário econômico difícil, devido à nova política de preços da Petrobras (principal e
única fornecedora de material asfáltico), que passou a reajustar os insumos mais de
quatro vezes ao ano. A Recuperanda chegou a possuir mais de 300 colaboradores e
auferir faturamento de R$40.000.000 (quarenta milhões de reais) no ano de 2016.
4.

Em 2018 a Recuperanda apresentou faturamento

inferior a R$16.000.000 (dezesseis milhões de reais), dos quais R$6.000.000 (seis
milhões de reais) decorreram de contratos vinculados ao Poder Público, sendo que
metade de tal montante se encontra em atraso superior a noventa dias e sem data
prevista para recebimento, causando “quebra” em seu fluxo de caixa e impossibilitando
a manutenção dos compromissos financeiros em dia.

II – DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
A – BALANÇO PATRIMONIAL
5.

Junto à petição inicial do pedido de recuperação

judicial, às folhas 36/53, foram disponibilizados os balanços patrimoniais dos exercícios
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de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, todos assinados pela contadora Jaqueline Zumerle
e pelos representantes societários, Lincoln Mattaraia e Lineu Mattaraia, além do
balancete dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, estes sem assinatura dos
responsáveis. Tais documentos serviram de base para este Relatório Inicial.
6.

Preliminarmente, importante destacar que para o

exercício de 2014 a rubrica de “Disponibilidades” exibiu saldo negativo, apontando
irregularidade contábil.
7.

Nos últimos anos, nota-se que o Ativo apresentou

gradativo decréscimo, passando do saldo de R$26.834.909 (vinte e seis milhões,
oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e nove reais) em dezembro de 2015 para
R$16.224.849 (dezesseis milhões, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta
e nove reais) em fevereiro de 2019, tendo por principais variações as seguintes
rubricas:



O principal decréscimo é dado aos “Valores a Faturar”

que no transcorrer do período analisado apresentou redução
de R$5.966.322 (cinco milhões, novecentos e sessenta e
seis mil, trezentos e vinte e dois reais), equivalente a 72%,
tendo, em fevereiro de 2019, o montante a faturar na
importância de R$2.308.968 (dois milhões, trezentos e oito
mil, novecentos e sessenta e oito reais). Acredita-se que ao
menos parte deste montante e parte do saldo em aberto de
clientes se refira aos R$3.000.000 (três milhões de reais)
que a Recuperanda tem a receber acerca dos serviços
prestados no exercício 2018 ao poder público.


Redução nos recebíveis de “Clientes” principalmente

entre os anos de 2014 e 2016 e a partir de então, a
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manutenção

média

de

R$1.400.000

(um

milhão

e

quatrocentos mil reais) a receber de clientes diversos.


Atualmente há o montante de R$1.485.000 (um

milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) em
“Investimentos”, saldo este, 43% menor que o apresentado
entre os exercícios de 2014 e 2016.


O mesmo ocorre com os “Empreendimentos para

Venda”, que, entre os anos de 2015 e 2019, apresentou
redução de 43%, perfazendo a importância de R$1.445.250
(um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta reais) em fevereiro de 2019.
8.

Nos últimos anos, além do decréscimo causado pelo

reconhecimento da devida depreciação dos bens, o “Imobilizado” também apresentou
redução, tendo a maior variação ocorrida em fevereiro de 2019, quando decresceu
R$2.404.295 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e noventa e cinco
reais) equivalente à baixa de 17%, sendo esta relativa à rubrica de máquinas e
equipamentos. Em fevereiro de 2019, o saldo bruto de bens imobilizados perfazia a
monta de R$12.022.819 (doze milhões, vinte e dois mil, oitocentos e dezenove reais),
equivalente a 74% do total de ativos, apontando que a maior aplicação de recursos
desta Recuperanda se dá aos bens que possui, sendo este montante segregado da
seguinte forma:
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9.

No gráfico acima fica claro que 95% do total do total

bruto de imobilizações pertencentes a esta Recuperanda, se refere a “Veículos” e
“Máquinas e Acessórios”, porém tais valores estão livres de depreciação e também não
foram trazidos a valor presente, pois, contabilmente o saldo líquido do imobilizado é de
R$7.756.482 (sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e
dois reais), enquanto a avaliação apresentada junto ao pedido de recuperação (fls
149/151 assinado pelo Contador Luís Antônio Delomo Pandolfo), aponta o montante de
R$6.656.486 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e
seis reais) em imobilizados e outros R$1.485.000 (um milhão, quatrocentos e oitenta e
cinco mil reais) em Participação na empresa Arbeitt Infraestrutura, Comércio e Serviços
Ltda.
Avaliação dos Bens (PETIÇÃO INICIAL)
Caminhões e Similares

Valor em R$
2.458.907,00

Prancha

120.000,00

Veículos e Similares

257.456,00

Caminhões, Maquinas e Similares
Carro Particular

2.510.000,00
110.123,00

Imovel

1.200.000,00

Total Imobilizado

6.656.486,00

Participações Arbeitt

1.485.000,00

Total Bens

8.141.486,00

Fonte: Resumo da avaliação apresentada nos autos (fls 149/151)
assinada por Luís Antônio Delomo Pandolfo.
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Balanço Patrimonial

dez/14

Ativo
Circulante
Disponivel

-

Clientes

dez/15

dez/16

dez/17

dez/18

jan/19

fev/19

25.525.146

26.834.909

24.590.919

24.418.560

18.174.256

18.265.902

16.224.849

14.810.097

16.078.992

13.248.318

13.429.096

7.930.039

8.181.731

7.963.490

1.330.831

312.547

1.704.314

112.972

453.442

250.307

250.283

5.027.935

1.633.466

937.029

1.732.388

1.349.552

1.367.884

1.421.840

Titulos a Receber

-

-

5.000

-

-

-

-

Contas Correntes

-

219.855

95.923

530.349

1.107.777

659.977

578.901

2.973.409

209.486

511.466

233.140

204.785

3.069

189

-

1.166

7.967

48.870

363.969

403.053

403.053

Adiantamentos
Impostos a Recuperar
Estoques

519.349

17.504

17.504

17.504

-

-

-

Despesas Antecipadas

5.005.544

263.286

171.319

96.351

80.606

73.663

70.005

Investimentos

2.614.692

2.614.692

2.614.692

-

-

1.485.000

1.485.000

Empreendimentos p/ Venda

-

2.531.699

2.308.534

1.993.319

1.445.250

1.445.250

1.445.250

Valores a Faturar

-

8.275.290

4.874.570

8.268.453

2.924.659

2.493.527

2.308.968

Administração de Ativos

-

-

-

395.750

-

-

-

10.715.048

10.755.917

11.342.600

10.989.465

10.244.216

10.084.171

8.261.359

Não Circulante
Contas Correntes

-

154.500

312.799

462.418

397.168

320.168

382.168

Impostos a Recuperar

67.174

67.174

67.174

67.174

67.174

67.174

67.174

Outros Investimentos

30.535

30.535

30.535

50.535

55.535

55.535

55.535

10.617.339

10.503.708

10.932.092

10.409.337

9.724.339

9.641.294

7.756.482

12.955.446

15.382.011

15.752.062

15.335.297

14.617.115

14.427.115

12.022.819

Imobilizado
Bens em Uso
(-) Depreciação Acumulada

-

2.338.107 -

10.

4.878.303 -

4.819.970 -

4.925.959 -

4.892.775 -

4.785.821 -

4.266.337

O montante de obrigações detidas pela Recuperanda

apresentou aumento de 184% durante o exercício de 2018, na importância de
R$14.818.740 (quatorze milhões, oitocentos e dezoito mil, setecentos e quarenta
reais), sendo as principais dívidas constituídas por:


As obrigações com “Fornecedores” aumentaram de

R$538.791 (quinhentos e trinta e oito mil, setecentos e
noventa e um reais) – saldo de 2017 – para R$5.716.622
(cinco milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e
vinte e dois reais).


A partir de 2018 os “Saldos Bancários” passaram a

ser negativos, apresentando em dezembro de 2018 a
utilização de limite em conta corrente de R$1.041.345 (um
milhão, quarenta e um mil, trezentos e quarenta e cinco
reais).
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Passou, a partir do ano de 2018, a trabalhar com a

prática de “Adiantamentos realizados por Clientes”, tendo a
Recuperanda arrecadado antecipadamente, até dezembro
do referido ano, a importância de R$1.951.121 (um milhão,
novecentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e um reais).


Desde 2015 a Recuperanda recorre a “Empréstimos

Bancários” para financiar sua operação, apresentando
aumento de R$3.236.096 (três milhões, duzentos e trinta e
seis mil e noventa e seis reais) no exercício de 2018,
findando o ano com obrigações bancárias na importância de
R$5.104.089 (cinco milhões, cento e quatro mil e oitenta e
nove reais).


As “Obrigações Tributárias” apresentaram significativo

aumento no exercício de 2018, dado ao não recolhimento
integral dos impostos, e adesão a parcelamentos de tributos
vencidos,

apresentando

saldo

a

pagar

superior

a

R$4.500.000 (quatro milhões e quinhentos mil reais) dos
quais R$ 3.557.350 (três milhões, quinhentos e cinquenta e
sete mil, trezentos e cinquenta reais) se refere a
parcelamentos devidos à esfera federal, até dezembro de
2018.
11.

Em fevereiro de 2019, o valor de obrigações

constituídas pela Recuperanda era de R$23.878.364 (vinte e três milhões, oitocentos e
setenta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais), dos quais 60% se referiam a
dívidas vencidas e a vencer em curto prazo e 40% a vencer em longo prazo.
12.

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, o

endividamento permaneceu estável próximo a R$23.900.000 (vinte e três milhões e
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novecentos mil reais), tendo, além das dívidas tributárias, na importância de
R$4.750.053 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil e cinquenta e três reais), seu
maior endividamento constituído por dívidas sujeitas a recuperação judicial, tais como:



“Fornecedores” na importância de R$5.141.592 (cinco

milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e noventa e
dois reais).


“Empréstimos

Bancários”,

incluindo

os

saldos

negativos em conta corrente, de R$ 10.119.325 (dez
milhões, cento e dezenove mil, trezentos e vinte e cinco
reais).


“Obrigações Trabalhistas” de R$ 883.294 (oitocentos

e oitenta e três mil, duzentos e noventa e quatro reais) dos
quais R$ 600.657 (seiscentos mil, seiscentos e cinquenta e
sete reais) devem-se a encargos sociais e R$ 282.637
(duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete
reais) a obrigações, tais como: salário, pensão alimentícia,
férias, acordos trabalhistas e provisão de férias e de 163º
salário.
13.

Importante ressaltar que em fevereiro de 2019, o

montante de recursos recebidos “Antecipadamente de Clientes” perfazia o valor de R$
1.895.932 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e dois
reais).
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14.

O “Patrimônio Líquido” apresenta constante redução,

principalmente a partir do exercício de 2018, quando além do reconhecimento do
prejuízo apresentou redução R$4.261.912 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um
mil, novecentos e doze reais) em seu capital social, passando a figurar a importância
de R$7.800.000 (sete milhões e oitocentos mil reais), tendo sua composição acionária
apresentada no tópico anterior.

15.

Em fevereiro de 2019, o “Patrimônio Líquido”

apresentou saldo negativo de R$7.653.515 (sete milhões, seiscentos e cinquenta e três
mil, quinhentos e quinze reais), sendo causado pelo reconhecimento de prejuízos
acumulados no valor de R$15.453.515 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e
três mil, quinhentos e quinze reais).
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Balanço Patrimonial
Passivo

dez/14

dez/15

dez/16

dez/17

dez/18

jan/19

fev/19

25.525.146

26.834.909

24.590.919

24.418.560

18.174.256

18.265.902

16.224.849

Circulante

6.584.697

5.055.885

5.107.926

5.443.899

14.120.357

15.367.213

14.216.380

Fornecedores

1.745.682

1.625.984

559.261

538.791

5.716.622

5.728.312

5.141.592

19.748

17.006

10.350

9.331

353.742

378.930

387.330

Obrigações Trabalhistas

420.206

477.456

330.238

257.944

779.208

703.901

883.294

Obrigações Tributarias

778.381

337.609

1.425.339

1.783.148

988.808

1.076.948

1.228.906

-

-

-

-

-

1.250.178

194.728

3.166.505

1.869.576

2.233.263

2.557.691

2.980.558

3.128.356

3.648.686

454.176

728.254

549.475

296.995

308.953

510.496

431.111

-

-

-

-

1.041.345

673.499

404.802

Honorarios Diretoria

Contas Correntes
Financiamentos e Emprestimos
Valores a Pagar
Banco - Saldo Negativo
Adiantamento de Clientes

-

-

-

-

1.951.121

1.916.592

1.895.932

1.972.955

3.909.671

3.059.033

2.594.157

8.736.439

8.528.098

9.661.984

Emprestimos e Financiamentos

-

2.934.355

2.000.804

1.867.992

5.104.089

4.875.906

6.065.837

Obrigações Tributarias

-

799.114

973.525

651.165

3.557.350

3.577.192

3.521.146

1.885.502

141.221

84.704

75.000

75.000

75.000

75.000

87.453

34.980

-

-

-

-

16.967.494

17.869.353

16.423.959

16.380.504 -

Capital Social

7.800.000

12.530.000

11.330.000

12.061.912

7.800.000

7.800.000

7.800.000

Reserva Especial

8.324.660

3.286.670

3.276.549

2.467.788

2.430.148

2.411.148

2.333.148

1.445.250

Não Circulante

Contas Correntes
Refis III - PAEX
Patrimonio Liquido

Reserva Livre
Resultado Acumulado

-

1.645.590

1.618.610

1.591.630

599.065

281.147

38.528

198.800

-

-

-

243.769

125.947

160.273

Ajuste do Exercicio
Resultado do Exercicio

16.

Levando

em

4.682.540 -

-

5.629.409 -

7.653.515

1.445.250

1.445.250

259.174 -

8.352.469 -

8.352.469

- -

8.264.643 -

8.005.469 -

8.005.469

60.374 -

8.352.469 -

927.869 -

2.873.975

consideração

as

informações

apresentadas neste tópico, podemos afirmar que até o exercício de 2017, a
Recuperanda apresentava boa margem de endividamento, mantendo dívidas médias
de 33% de seus bens e direitos, porém, no exercício de 2018, com o término do
contrato mantido com a concessionária de rodovias TEBE S/A e com o atraso no
recebimento de obras públicas, deu-se pico no endividamento da Recuperanda,
passando a apresentar dívidas maiores que sua capacidade de quitação e mantendo
constante aumento, apontando que com o passar do tempo a empresa possui menos
capacidade de soerguimento sem o auxílio do processo recuperacional ou recursos de
terceiros, conforme exposto no gráfico abaixo.
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B – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
17.

A análise do “Faturamento” realizada entre o exercício

de 2014 e fevereiro de 2019 aponta pico operacional em 2016, quando a Recuperanda
auferiu receitas no importe de R$40.138.147 (quarenta milhões, cento e trinta e oito mil,
centos e quarenta e sete reais) e significativa redução nos anos posteriores,
decrescendo 43% no ano de 2017 (com base no faturamento do exercício 2016), tendo
realizado R$22.769.620 (vinte e dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil,
seiscentos e vinte reais) em receitas e no exercício de 2018, R$15.724.907 (quinze
milhões, setecentos e vinte e quatro mil, novecentos e sete reais) com decréscimo
correspondente a 60%, comparado ao exercício de 2016.
18.

O maior gasto para a operacionalização apresentado,

assim como na grande maioria das empresas, se dá ao “Custo”, que nos últimos
exercícios manteve-se próximo a 90% da receita líquida (faturamento deduzidos os
impostos incidentes e cancelamentos/devoluções), realizando em 2018, margem de
custo equivalente a 97% da receita líquida, e margem ainda superior no exercício de
2019, quando o custo operacional foi superior ao montante faturado.

19.

Além do elevado custo, a Recuperanda apresenta

grande dispêndio com despesas, sendo as mais relevantes:
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juros

As “Despesas Financeiras” principalmente relativas a
financeiros

incididos

sobre

empréstimos,

parcelamentos e atraso em pagamentos, reconhecendo no
exercício de 2018 a importância de R$4.270.888 (quatro
milhões, duzentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e oito
reais) e mais R$1.273.019 (um milhão, duzentos e setenta e
três mil e dezenove reais) no primeiro bimestre do ano de
2019.


No exercício de 2018, assim como em fevereiro de

2019, houveram elevados reconhecimentos de “Despesas
Tributárias”, no valor de R$1.382.019 (um milhão, trezentos
e oitenta e dois mil e dezenove reais) e R$121.005 (cento e
vinte e um mil e cinco reais), respectivamente. O significativo
aumento apresentado em fevereiro de 2019 se dá ao
reconhecimento de R$113.116 (cento e treze mil, cento e
dezesseis reais) em multa e juros incididos sobre impostos.
20.

Com base nas informações apresentadas, verifica-se

que o resultado auferido no exercício de 2018, assim como no primeiro bimestre de
2019 é deficitário, uma vez que seu maior dispêndio se dá ao elevado custo que
consumiu as receitas em sua integralidade. Entre janeiro de 2018 e fevereiro de 2019 o
montante auferido de prejuízo foi de R$11.226.444 (onze milhões, duzentos e vinte e
seis mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).

21.

Anterior ao período de crise instaurada em 2018, a

Recuperanda apresentava resultado positivo, tendo acumulado entre os anos de 2014
e 2017, lucro no importe de R$590.392 (quinhentos e noventa mil, trezentos e sessenta
e dois reais).
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Acumulado em R$
Demonstração de Resultado

dez/14

dez/15

dez/16

dez/17

dez/18

jan/19

fev/19

Receita

39.306.912

34.917.442

40.138.147

22.769.620

15.724.907

932.756

1.889.237

Venda de Serviços

39.306.912

34.917.442

40.138.147

22.514.314

15.633.591

932.756

1.889.237

64.712

2.102.829

112.193

255.307

91.317

Outras Vendas
(-) Deduções

-

Receita Liquida
(-) Custos

2.667.995 34.352.277

2.383.834 37.866.507

1.356.859 -

922.886 -

21.412.761

14.802.021

- 32.067.804 - 29.666.573 - 32.807.564 - 16.764.766 - 14.300.796 -

Resultado Bruto
Despesas Operacionais

3.704.919 35.666.704

-

3.598.900

4.685.704

5.058.943

4.647.995

2.077.779 -

2.067.134 -

2.441.759 -

2.690.053 -

54.395 -

102.924

878.361

1.786.314

1.320.471 -

2.136.064

501.225 -

442.110 -

349.750

4.441.092 -

205.566 -

539.536

(-) Despesas c/ Pessoal

-

478.286 -

534.012 -

809.772 -

923.198 -

898.769 -

59.898 -

114.919

(-) Despesas c/ Adm

-

868.778 -

983.535 -

1.124.065 -

1.458.112 -

1.865.196 -

129.260 -

285.552

(-) Despesas c/ Veiculos

-

124.275 -

107.940 -

136.925 -

110.116 -

190.902 -

8.878 -

18.060

(-) Despesas Tributarias

-

55.303 -

110.005 -

93.387 -

53.451 -

1.382.019 -

7.530 -

121.005

(-) Depreciação

-

247.928 -

(-) Outras Despesas Operacionais

-

303.209 -

Resultado Operacional Liquido
Resultado Financeiro

277.610
- -

145.177 -

104.206

1.521.121

2.618.569

2.617.184

1.957.942 -

3.939.867 -

647.676 -

889.286

-

1.329.474 -

2.111.789 -

2.270.595 -

2.372.487 -

4.247.082 -

272.648 -

1.271.377

20.084

54.037

83.760

18.856

23.805

1.639

-

1.349.558 -

2.165.826 -

2.354.355 -

2.391.343 -

4.270.888 -

274.286 -

Receita Financeira
(-) Despesa Financeira

37.119 294.523

Resultado Não Operacional

1.642
1.273.019

141.337 -

331.175 -

127.028

493.985 -

165.519 -

7.545 -

713.311

Receita Não Operacional

53.341 -

377.899 -

157.303

431.470 -

195.296 -

7.545 -

713.311

Outras Receitas

57.080

45.120

35.040

23.006

28.510

-

-

-

1.604

4.320

-

-

-

-

9.085

39.509

1.266

-

Recuperação de Despesas
Reversão de Provisão

30.916

Resultado antes do IR/CSLL
Provisão IR/CSLL
Resultado do exercicio

332.983
-

89.214 243.769

- 175.605
49.659 125.947

219.561
59.288 160.273

79.439 -

8.352.469 -

19.065

-

60.374 -

8.352.469 -

927.869 -

2.873.975

927.869 -

2.873.975

C – RELAÇÃO DE CREDORES
22.

Juntamente com o pedido de recuperação judicial,

foram acostados aos autos a lista de credores (fls. 56/82), na qual a Recuperanda
apontou ser devedora, em 22 de março de 2019, de R$14.738.427 (quatorze milhões,
setecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais) sujeitos ao processo
recuperacional, divididos entre as classes apresentadas no quadro abaixo. Destaca-se
que os valores preliminarmente apresentados poderão ser objeto de divergência pelos
credores, bem como poderão sofrer alterações por ocasião da apresentação da relação
de credores prevista no art. 7º, §§ 1º e 2º da 11.101/2005 pelo Administrador Judicial.
Quadro de Credores
Classe I - Trabalhista
Classe II - Garantia Real
Classe III - Quirografária
Classe IV - ME e EPP
TOTAL

R$
141.620
14.374.903
221.904
14.738.427
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23.

Não foram declarados, pela Recuperanda, débitos de

Classe II – créditos com garantia real.

III – DOS QUESTIONAMENTOS
24.

Desde

já,

solicitamos

aos

representantes

da

Recuperanda que esclareçam:


O que ocasionou a baixa de R$2.404.295 (dois

milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e noventa e
cinco reais) na rubrica de máquinas e equipamentos no mês
de fevereiro de 2019; e


Em quais rubricas encontram-se o montante não

recebido relativo a serviços prestados ao poder público no
exercício de 2018.

III – DA VISTORIA
25.

O Administrador Judicial, por meio de seu preposto

Pedro Roberto da Silva, vistoriou a sede da Recuperanda, na data de 12/04/2019,
como mostram as fotografias das áreas interna e externa da empresa, ora anexadas no
Relatório de visita anexo (Doc. 01).

26.

Foram entregues os termos de diligência visando (i) à

apresentação dos documentos necessários para a elaboração do presente Relatório
Inicial e (ii) à remessa mensal dos documentos necessários para a elaboração dos
relatórios mensais, com análise contábil-financeira da Recuperanda (Doc. 02).
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IV– CONCLUSÃO
27.

Esta Auxiliar permanece à disposição desse D. Juízo,

do Ministério Público, dos Credores e da Falida para demais esclarecimentos e
providências que se fizerem necessárias.

São Paulo, 17 de abril de 2019.
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