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I.

INTRODUÇÃO

1.

A empresa Duraface Indústria e Comércio LTDA., e

a empresa Duraparts Comercial, Importação e Exportação LTDA., foram constituídas
em 31 de maio de 1993 e 05 de janeiro de 2010, respectivamente, ambas com o objetivo
de atender de forma diferenciada clientes do setor sucroalcooleiro, fornecendo peças e
serviços de alta qualidade e inovação tecnológica nas áreas de colheita mecanizada e
processamento industrial da cana-de-açúcar, sendo que a DURAFACE produz os
implementos agrícolas e a DURAPARTS antecipa os recebíveis da DURAFACE e
promove a revenda dos produtos no mercado interno e externo, inclusive para o mercado
Americano.

2.

Como causas da crise econômico-financeira, as

Recuperandas apontam: (i) aumento do estoque que não se converteu em caixa,
tornando-se obsoleto; (ii) alto investimento em compra e produção sem o retorno
esperado em receitas, aumento do endividamento para manutenção da estrutura; (iii)
investimentos para atendimento de clientes dos Estados Unidos da América que não
trouxeram o resultado almejado; (iv) perda do principal cliente (RAÍZEN ENERGIA S/A)
além de diversos outros clientes – usinas – que se encontram em situação de
recuperação judicial, acarretando dilação de prazos e alto deságio para recebimento de
seus créditos; e (v) do cenário político-econômico pouco favorável. O grupo empresarial
pede pela Recuperação Judicial em 28 de fevereiro de 2019, tendo seu deferimento aos
23 de abril de 2019.

II.

DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

3.

Cabe

observar

que

as

Recuperandas são

as

responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades
contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.
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4.

A situação operacional e financeira das Recuperandas

é apresentada a partir da análise dos documentos solicitados conforme Termo de
Diligência, de forma segregada por Recuperanda, qual abrangerá: (A) Balanço
Patrimonial; (B) Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Funcionários; (D)
Impostos.
5.

As informações que seguem foram compiladas dos

balancetes mensais dos meses de agosto de 2019, já apresentado no relatório anterior,
a dezembro de 2019, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda.

DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A. Balanço Patrimonial

6.

Os Disponíveis são composto por valores em Caixa e

Bancos Conta Movimento, apresentando redução de 25% durante o período abrangido
nesta análise, mantendo saldo negativo, tendo em dezembro de 2019 a quantia de - R$
462.831 (quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e trinta e um reais) indicando
existência de dívidas e não disponíveis, indo contra sua natureza contábil, sendo a
correta classificação no passivo circulante.


Não foram disponibilizados os extratos das contas correntes, impossibilitando o
confronto das informações contábeis com as informações financeiras.

7.

Houve manutenção nos saldos das Aplicações

Financeiras de R$ 2.394.508 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos
e oito reais) até dezembro de 2019,


Não

foram

disponibilizados

os

extratos

das

aplicações

financeiras,

impossibilitando o confronto das informações contábeis com as informações
financeiras.
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8.

Nota-se redução de 6% nas duplicatas a receber de

Clientes no período de agosto a dezembro de 2019, atingindo saldo de R$ 3.880.617
(três milhões, oitocentos e oitenta mil, seiscentos e dezessete reais), dos quais 60%
foram descontados através de Duplicatas Descontadas, perfazendo saldo líquido
pendente de recebimentos de R$ 1.569.905 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove
mil, novecentos e cinco reais) em dezembro de 2019.


Não foram disponibilizados os relatórios financeiros de Contas a Receber para a
validação dos saldos apresentados nos demonstrativos contábeis.

9.

Os Estoques zeraram o saldo no mês de setembro de

2019, tendo nos demais meses apresentando saldo e movimentação somente na alínea
de Estoque de Insumos Industriais, finalizando dezembro de 2019 com saldo de R$ 9.529
(nove mil, quinhentos e vinte e nove reais).

10.

A rubrica de Outros Créditos possui valores em curto

prazo e longo prazo totalizando a quantia de R$ 2.841.254 (dois milhões, oitocentos e
quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) segregados em:


Curto Prazo: acresceu 15% de agosto a dezembro de 2019, atingindo saldo de
R$ 1.691.840 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e quarenta
reais), dos quais 98% correspondem a Adiantamentos a Fornecedores e
Adiantamentos Diversos, o restante são relativos a Depósitos Judiciais.



Longo Prazo: houve aumento de R$ 100.000 (cem mil reais) referente a créditos
com socio João Zangrandi Neto no mês de setembro de 2019, perfazendo saldo
de R$ 1.149.414 (um milhão, cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e quatorze
reais) em dezembro de 2019, referente a partes relacionadas, sendo que 85%
refere-se a valores da socia majoritária Zane Empresa de Participações LTDA.

11.

Sem variação desde o exercício 2018, a rubrica Partes

Relacionadas, mantém o saldo de R$ 3.505.322 (três milhões, quinhentos e cinco mil,
trezentos e vinte e

dois reais),

sendo

90%

a

receber da

DURAPARTS
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COM.IMP.EXP.LTDA. (analisada também neste relatório) e 10% a receber da empresa
DURAFACE USA LLC.

12.

A rubrica de AFAC – Adiantamento para Futuro

Aumento de Capital, permanece com saldo negativo, indo contra a natureza do grupo
do ativo, atingindo em dezembro de 2019 a quantia de R$ 3.184.160 (três milhões, cento
e oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais)
13.

Nota-se redução de R$ 156.520 (cento e cinquenta e

seis mil, quinhentos e vinte reais) na alínea de Máquinas e Equipamentos e Instalações
Industriais, no mês de setembro de 2019, perfazendo saldo de R$ 8.737.404 (oito
milhões, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quatro reais) em Imobilizado. Há
o reconhecimento mensal da Depreciação, estando 60% dos bens depreciados,
perfazendo saldo de imobilizado líquido de R$ 3.518.481 (três milhões, quinhentos e
dezoito mil, quatrocentos e oitenta e um reais).


Se faz importante reforçar, o reconhecimento negativo na alínea de Imóvel –
Edificações no valor de - R$ 5.383 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais),
causando estranheza e indo contra sua natureza contábil.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:
Ativo
Circulante
Disponivel

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

12.312.120

10.741.678

10.960.472

10.865.921

10.550.702

7.045.370

5.493.857

5.782.866

5.742.703

5.540.690

-

Aplicação Financeira
Clientes
(-) Duplicatas Descontadas

-

Estoques

369.365 -

439.598 -

455.583 -

475.584 -

462.831

2.394.508

2.394.508

2.394.508

2.394.508

2.394.508

4.125.109

4.001.080

4.216.278

4.104.837

3.880.617

2.310.713 -

2.310.713 -

2.310.713 -

2.310.713 -

2.310.713

1.436.852

-

27.008

-

9.529

304.103

307.406

322.702

329.639

337.739

Outros Créditos

1.464.874

1.541.173

1.588.665

1.700.015

1.691.840

Não Circulante

5.245.796

5.226.866

5.156.653

5.102.264

4.989.058

Partes Relacionadas

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.505.322

Impostos a Recuperar

Futuro Aumento de Capital

3.108.941 -

3.108.941 -

3.124.941 -

3.125.141 -

3.184.160

Outros Créditos

-

1.049.414

1.149.414

1.149.414

1.149.414

1.149.414

Imobilizado/Intangivel

3.800.000

3.681.071

3.626.857

3.572.669

3.518.481

8.893.924

8.737.404

8.737.404

8.737.404

8.737.404

5.093.923 -

5.056.333 -

5.110.547 -

5.164.735 -

5.218.923

20.954

20.954

20.954

20.954

Bens em uso
(-) Depr/Amort. Acumulada

-

Conta de Compensação

14.

20.954

As obrigações com Fornecedores apresentaram

pequena variação durante o período analisado, finalizando o exercício 2019 com saldo
de R$ 3.217.842 (três milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e quarenta e dois
reais).


Não foi possível verificar a movimentação e nem identificar a quem é devido o
montante apresentado, vez que o valor se apresenta fechado nos demonstrativos
contábeis, e não foram disponibilizados relatórios financeiros do contas a pagar.

15.

Os

Impostos

a

Recolher

possuem

valores

contabilizados em três rubricas, que conjuntamente somam R$ 4.713.882 (quatro
milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e oitenta e dois reais) em dezembro de 2019,
equivalente a 27% do total das dívidas totais, segregadas conforme descrito a seguir:


Os Impostos a Recolher, em curto prazo, sofreu redução de 26% de agosto a
dezembro de 2019, apresentando saldo de R$ 2.841.149 (dois milhões, oitocentos
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e quarenta e um mil, cento e quarenta e nove reais), dos quais 53% referem-se a
IPI a Recolher.
 Se faz importante mencionar que a redução de aproximadamente R$
1.000.000 (um milhão de reais), ocorreu principalmente nas alíneas de
ICMS a Recolher, tendo o saldo de R$ 806.351 (oitocentos e seis mil,
trezentos e cinquenta e um mil) e de ICMS – ST a Recolher com o valor de
R$ 119.138 (cento e dezenove mil, cento e trinta e oito reais)
reclassificados para rubrica de Parcelamentos em curto prazo.


Os Parcelamentos, em curto prazo, apresentaram aumento de 192% no mês de
dezembro de 2019, atingindo saldo de R$ 1.407.006 (um milhão, quatrocentos e
sete mil e seis reais) devido as reclassificações de ICMS a Recolher e ICMS – ST
a Recolher, mencionadas acima.



Houve manutenção do saldo de Parcelamentos em longo prazo, em R$ 465.727
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais) até
dezembro de 2019, referente a parcelamento de REFIS IV.
16.

A recuperanda mantem valores dos Empréstimos

Bancários reconhecidos em curto e longo prazo, que conjuntamente somam R$
6.036.267 (seis milhões, trinta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais)
correspondendo a 34% do total de dívidas em dezembro de 2019, divididos da seguinte
maneira:


Em curto prazo apresentou pequena oscilação durante o período abrangido por
esta análise, tendo saldo de R$ 4.775.450 (quatro milhões, setecentos e setenta
e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) em dezembro de 2019, dos quais 73%
correspondem a contratos com Banco Santander.
 Cabe mencionar o reconhecimento negativo de -R$ 919.184 (novecentos
e dezenove mil, cento e oitenta e quatro reais) como empréstimos junto aos
Bancos Santander, Itaú e Industrial, causando estranheza, indo contra sua
natureza contábil.



Não houve variação na rubrica em longo prazo, durante os meses de agosto a
dezembro de 2019, mantendo saldo de R$ 1.260.817 (um milhão, duzentos e
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sessenta mil, oitocentos e dezessete reais), dos quais 80% são relativos a
contratos com o Banco Itaú.


Abaixo o quadro demonstrativo dos valores por Banco em curto e longo prazo.

Empréstimos Bancários - Dezembro 2019

Santander
Itaú
Banco do Brasil
Daycoval
FUNDO FIDC CREDITBR - NP
Industrial
Total

17.

Curto Prazo

-

Longo Prazo

3.444.221
1.262.378
391.104
47.045
32.826
402.124

255.208
1.005.608

4.775.450

1.260.817

Nota-se redução de 6% na rubrica de Outras

Obrigações durante o período analisado, totalizando montante de R$ 3.766.223 (três
milhões, setecentos e sessenta e seis mil, duzentos e vinte e três reais) em dezembro
de 2019, sendo que 83% correspondem a Clientes Conta Adiantamentos divididos em:


R$ 1.795.045 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil e quarenta e cinco
reais) relativos a Adiantamento Contrato Cambio;



R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais) referente Adiantamento Venda
Imobilizado; e



-R$ 153.557 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais
negativos) referente Adiantamento de Clientes Diversos, indo contra sua natureza
contábil.

18.

O Patrimônio Líquido apresentou redução de 23%

entre agosto a dezembro de 2019, perfazendo saldo a descoberto de -R$ 7.249.193 (sete
milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e noventa e três reais) em consequência
ao reconhecimento de Prejuízo Acumulado, que, somados a exercícios anteriores,
atingiu saldo de R$ 9.000.790 (nove milhões, setecentos e noventa reais) em dezembro
de 2019.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

Passivo

12.312.120

10.741.678

10.960.472

10.865.921

10.550.702

Circulante

16.480.702

16.352.892

16.434.129

16.377.660

16.061.302

Fornecedores

3.265.892

3.221.201

3.252.518

3.255.737

3.217.842

Impostos a Recolher

3.853.286

3.789.440

3.832.056

3.784.408

2.841.149

Obrigações Trabalhistas
Emprestimos Bancarios
Parcelamentos

104.300

103.063

109.368

97.650

53.632

4.780.702

4.775.450

4.775.450

4.775.450

4.775.450

481.517

481.517

481.517

481.517

1.407.006

Outras Obrigações

3.995.005

3.982.222

3.983.220

3.982.898

3.766.223

Não Circulante

1.726.543

1.726.543

1.726.543

1.726.543

1.726.543

Emprestimos Bancarios

1.260.817

1.260.817

1.260.817

1.260.817

1.260.817

465.727

465.727

465.727

465.727

465.727

5.907.176 -

7.349.808 -

7.212.250 -

7.250.333 -

7.249.193

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Parcelamentos
Patrimonio Liquido

-

Capital Social
Reservas

251.597

251.597

251.597

251.597

Lucro/Prejuizo Acumulado

-

3.510.797 -

3.510.797 -

3.510.797 -

3.510.797 -

3.510.797

Lucro/Prejuizo do Periodo

-

4.147.976 -

5.590.608 -

5.453.050 -

5.491.133 -

5.489.993

12.050

12.050

12.050

12.050

Contas de Compensação

19.

251.597

12.050

Com as informações patrimoniais apresentadas acima,

podemos proceder com a análise dos Índices de Liquidez, sendo descritas a seguir:


A Liquidez Corrente apresentou redução de R$ 0,09 (nove centavos de real)
durante os meses analisado, devido principalmente pela diminuição na alínea de
estoques, vez que o índice calcula a capacidade de quitar as dívidas em curto
prazo utilizando os recursos também em curto prazo, apresentando liquidez de
R$ 0,34 (trinta e quatro centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real) devido em
dezembro de 2019.



A Liquidez Geral diminuiu R$ 0,07 (sete centavos de real) durante os meses de
agosto a dezembro de 2019, apresentando liquidez de R$ 0,20 (vinte centavos de
real) considerando o total de recursos para quitar cada R$ 1,00 (um real) do total
de dívidas constituídas em dezembro de 2019.
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20.

O índice de Endividamento apresentou aumento

durante os meses abrangidos nesta análise, indicando que os Passivos estão 69%
superiores aos ativos em dezembro de 2019.

B. Demonstração do Resultado do Exercício

21.

O Faturamento de janeiro a dezembro de 2019

montou R$ 6.453.500 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, quinhentos
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reais) realizando média de R$ 537.792 (quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e
noventa e dois reais), montante este não atingido no período abrangido nesta análise.


As receitas são compostas por Vendas de Produtos, Serviços para Terceiros,
Revenda de Mercadorias e Venda de Sucata segregadas percentualmente
conforme gráfico a seguir.

22.

Os Custos reconhecidos durante o exercício de 2019,

montam R$ 7.826.842 (sete milhões, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta
e dois reais), relativos a Custos de Produção, Custos com Funcionários, Custos Gerais
na Fabricação, Depreciações, dentre outros gastos, estando 13% superiores a receita
bruta, acarretando em Prejuízo Bruto do exercício no valor de R$ 3.874.673 (três
milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais), não
restando margem para cobrir as despesas, tendo como consequência resultado
negativo.


Houve elevado reconhecimento dos custos no mês de setembro de 2019, na
quantia de R$ 1.653.634 (um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos
e trinta e quatro reais) sendo que 86% são relativos a Custo de Produção.
23.

O maior dispêndio com despesas foram reconhecidos

como Despesas Administrativas atingindo saldo de R$ 1.143.245 (um milhão, cento e
quarenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais) acumuladamente até dezembro
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de 2019, dos quais 30% correspondem a gastos com Serviços Prestados PJ. No período
analisado nota-se elevado gasto no mês de outubro de 2019, devido reconhecimento de
R$ 60.000 (sessenta mil reais) relativos a Honorários Profissionais.

24.

As Despesas Comercias montaram R$ 579.606

(quinhentos e setenta e nove mil, seiscentos e seis reais) acumuladamente de janeiro a
dezembro de 2019, referente a Comissões, gastos Trabalhista dentre outros. Nota-se
redução nos gastos durante o último trimestre de 2019.
25.

Entre os meses de outubro a dezembro de 2019 houve

reconhecimento de Outras Receitas Diversas Operacionais totalizando a quantia de
R$ 443.486 (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) não
sendo possível identificar a origem de tal montante.
26.

A recuperanda apurou Prejuízo contábil no exercício

de 2019 no valor de R$ 5.489.993 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil,
novecentos e noventa e três reais), devido principalmente aos elevados custos.


Se faz importante mencionar que nos meses de outubro e dezembro de 2019,
houve baixo custo, assim auferindo Lucro contábil, que juntamente somam R$
138.698 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais).
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Em R$ - Mensal
Demonstração do resultado

ago/19

Receita

set/19

592.946

(-) Deduções

-

Receita Liquida

out/19

445.781

58.497 -

48.564 -

534.450

397.217

nov/19

424.873

dez/19

168.834

39.301 -

15.617 -

2019

186.420
17.244 -

6.453.500
2.501.331

385.572

153.217

169.177

3.952.169
7.274.032

(-) Custo

-

2.584.975 -

1.653.634 -

241.557 -

276.847 -

127.015 -

(-) Depreciação

-

46.265 -

45.751 -

44.486 -

44.464 -

44.463 -

552.809

Lucro Bruto

- 2.096.789 -

99.529 -

168.094 -

2.301 -

3.874.673

Despesas Operacionais

-

90.114 -

39.358

131.911

5.778 -

1.440.338

(-) Despesas Comerciais

-

24.816 -

52.715 -

12.232 -

18.856 -

13.859 -

579.606

(-) Despesas Administrativas

-

59.473 -

64.467 -

110.303 -

52.334 -

40.523 -

1.143.245
94.504

1.302.169
125.470

(-) Despesas Tributárias

-

915 -

3.378 -

1.092 -

721 -

1.810 -

(-) Depreciação

-

4.911 -

4.910 -

4.904 -

4.904 -

4.903 -

Outras Receitas/Despesas Operacionais

-

-

208.725

- 2.186.904 -

3.477 -

5.315.010

-

1.702

5.449 -

1.422 -

1.900 -

2.338 -

282.204

(-) Despesa Financeira

-

1.702

5.449 -

1.422 -

1.900 -

2.338 -

282.204

Resultado antes do IRPJ e CSLL

- 2.067.316 -

1.140 -

5.489.993

-

Resultado do Periodo

- 2.067.316 -

137.558 -

1.442.632

36.183

66.468
443.486

Resultado Financeiro

1.442.632

138.887 -

66.873

Resultado Operacional

(-) IRPJ e CSLL

1.427.639

167.888

38.083

-

-

137.558 -

38.083

1.140 -

5.489.993

C. Funcionários

27.

Foram disponibilizados de setembro a dezembro de

2019, documentos como: folha de pagamento, protocolo de conectividade social e Sefip.
Recebemos a folha de pró-labore dos meses de novembro e dezembro de 2019.

28.

Não houve disponibilização das guias e comprovantes

de recolhimento dos encargos sociais, durante o período abrangido por esta análise.
29.

O quadro de funcionários apresentou constante

redução, encerrando dezembro de 2019 com 31 colaboradores.
Funcionários em:
Quantidade

ago/19

set/19
52

out/19
51

nov/19
45

dez/19
43

31

Fonte: Sefip
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D. Impostos

30.

Foram disponibilizados, dos meses de setembro a

dezembro de 2019, as apurações de IPI, PIS e COFINS e relatório de ISS estando
conciliados com os demonstrativos contábeis.

31.

Foram disponibilizados também no período em análise

os DARF’S de PIS e COFINS além do Sped fiscal.

DURAPARTS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

A. Balanço Patrimonial

32.

Se faz importante mencionar que esta recuperanda

mantem diferença entre Ativo e Passivo desde abril de 2019, estando nos últimos meses
apontando divergência no valor de R$ 2.241 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais).

33.

Houve crescimento de 14% nos Disponíveis durante

os meses de agosto a outubro de 2019, mantendo saldo de R$ 62.940 (sessenta e dois
mil, novecentos e quarenta reais) até dezembro de 2019, segregados em:


Caixa com saldo de R$ 13.810 (treze mil, oitocentos e dez reais), sem apresentar
variação durante o período abrangido nesta análise.



Bancos Conta Movimento apresentou entradas e saídas entre agosto e dezembro
de 2019, de quase R$ 600.000 (seiscentos mil reais) finalizando com saldo de R$
49.130 (quarenta e nove mil, cento e trinta reais).
 Não foram disponibilizados extratos bancários para validação dos saldos e
movimentações.
 As contas dos Bancos Itaú e Industrial apresentaram saldo negativo em
dezembro de 2019, que juntamente somam R$ 14.209 (quatorze mil,
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duzentos e nove reais) indicando dívidas e não disponíveis, devendo sua
correta classificação no passivo.
34.

As Aplicações Financeiras apresentaram redução de

58% durante os meses abrangidos nesta análise, tendo saldo de R$ 112.486 (cento e
doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) em dezembro de 2019. Não foram
apresentados os extratos bancários para validação do saldo contábil.

35.

As duplicatas a receber de Clientes acresceram 10%

durante os meses analisados, atingindo saldo de R$ 1.626.765 (um milhão, seiscentos
e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais) em dezembro de 2019. Ainda há
a manutenção do saldo de R$ 56.335 (cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e cinco
reais) na rubrica de Clientes Diversos – ATA.


Ademais, até dezembro de 2019 permanece o saldo positivo de R$ 9.098 (nove
mil, noventa e oito reais) relativos a Duplicatas Descontadas, indo contra sua
natureza contábil.
36.

O saldo dos Estoques no valor de R$ 2.097.653 (dois

milhões, noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais), foi baixado
integralmente em outubro de 2019, tendo por contrapartida os Custos.


A transação acima descrita se faz estranha a operação, ficando esta
administradora no aguardo de maiores esclarecimentos.

37.

A rubrica de Outros Créditos possui valores em curto

e longo prazo, divididos em:


No curto prazo, apresentou saldo negativo de - R$ 210.291 (duzentos e dez mil,
duzentos e noventa e um reais), causando estranheza, indo contra sua natureza
contábil.
 O saldo negativo na rubrica se deu pelo reconhecimento de R$ 235.998
(duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais) relativos
a Adiantamentos a Fornecedores, não sendo possível identificar a origem
do lançamento.
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No longo prazo, o crescimento de 300% se deu pelo crédito com o sócio João
Zangrandi Neto no valor de R$ 210.000 (duzentos e dez mil reais), perfazendo
saldo de R$ 280.000 (duzentos e oitenta mil reais) em dezembro de 2019.

38.

Correspondendo a 56% do total do Ativo, o AFAC –

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital montou R$ 2.753.686 (dois milhões,
setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e seis reais) em dezembro de
2019.


Importante apresentar que o AFAC não foi realizado no capital social no prazo
legal de 180 dias.

39.

Não houve variação no Imobilizado durante o período

analisado, mantendo saldo de R$ 351.789 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e
oitenta e nove reais), sendo reconhecido as Depreciações mensais, perfazendo saldo
de imobilizado líquido de R$ 218.997 (duzentos e dezoito mil, novecentos e noventa e
sete reais).
Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

Ativo

6.991.649

6.868.022

4.975.160

4.930.404

4.936.413

Circulante

3.874.355

3.544.430

1.639.270

1.598.015

1.613.075

Disponivel
Aplicação Financeira
Clientes
(-) Duplicatas Descontadas
Estoques
Impostos a Recuperar
Outros Créditos

-

55.440

55.440

62.940

62.940

62.940

270.160

63.783

70.868

78.556

112.486

1.481.113

1.526.657

1.704.850

1.640.159

1.626.765

9.098

9.098

9.098

9.098

9.098

2.266.306

2.097.653

-

-

-

12.800

12.363

12.077

12.077

12.077

220.564 -

220.564 -

220.564 -

204.816 -

210.291

Não Circulante

3.102.974

3.309.272

3.321.571

3.318.069

3.309.018

Futuro Aumento de Capital

2.742.835

2.742.835

2.758.835

2.759.035

2.753.686

70.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Outros Créditos
Clientes Diversos- ATA

56.335

56.335

56.335

56.335

56.335

Imobilizado/Intangivel

233.804

230.102

226.401

222.699

218.997

351.789

351.789

351.789

351.789

351.789

117.985 -

121.687 -

125.389 -

129.091 -

132.792

14.320

14.320

14.320

14.320

14.320

Bens em uso
(-) Depreciação
Conta de Compensação

-
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40.

As dívidas estão integralmente reconhecidas em curto

prazo, sendo que 51% referem-se aos Fornecedores, equivalentes a R$ 2.637.657 (dois
milhões, seiscentos e trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) em dezembro
de 2019.


Não houve variação significativa durante os meses analisados, indicando que os
valores foram constituídos em períodos anteriores.



Não foram disponibilizados relatórios financeiros de Contas a Pagar, não sendo
possível, verificar saldo e movimentação apresentado nos demonstrativos
contábeis.

41.

Os Impostos a recolher não apresentaram variações

significativas nos últimos meses, tendo em dezembro de 2019 saldo de R$ 1.235.022
(um milhão, duzentos e trinta e cinco mil e vinte e dois reais), sendo que 35%
correspondem a COFINS a Recolher.


Se faz importante mencionar o reconhecimento de - R$ 1.101 (um mil, cento e um
reais) negativos, referente ICMS – ST a Recolher, causando estranheza e indo
contra sua natureza contábil.

42.

A rubrica de Obrigações Trabalhistas, apresentou

significativa variação em dezembro de 2019, tendo reduzido R$ 12.392 (doze mil,
trezentos e noventa e dois reais), restando saldo negativo -R$ 68 (sessenta e oito reais),
devido ao reconhecimento de Férias a Pagar no importe negativo de -R$ 1.956 (um mil,
novecentos e cinquenta e seis reais).
43.

Sem apresentar variação, os Empréstimos Bancários

mantiveram saldo negativo de - R$ 23.525 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco
reais) até dezembro de 2019, em consequência a rubrica relativa ao empréstimo junto
ao Banco Itaú – Cobrança Vinculada no valor de -R$ 28.571 (vinte e oito mil, quinhentos
e setenta e um reais).
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44.

A rubrica de Parcelamentos auferiu crescimento de

24% em dezembro de 2019, atingindo saldo de R$ 151.529 (cento e cinquenta e um mil,
quinhentos e vinte e nove reais), dos quais 44% são relativos a Parcelamentos de INSS.


Ademais, as alíneas de Parcelamento IR/CSRF e Parcelamento ICMS ST,
possuem saldo negativo de -R$ 2.125 (dois mil, cento e vinte e cinco reais) indo
contra sua natureza contábil, indicando falta de conciliação.

45.

Apresentando constante e gradativo crescimento, as

Outras Obrigações montaram R$ 1.195.891 (um milhão, cento e noventa e cinco mil,
oitocentos e noventa e um reais) em dezembro de 2019, sendo que 49% referem-se a
Clientes Diversos Adiantamentos.

46.

O Patrimônio Liquido reduziu em 114% durante o

período abrangido nesta análise, apresentando saldo a descoberto de -R$ 272.172
(duzentos e setenta e dois mil, cento e setenta e dois reais) em dezembro de 2019, em
consequência ao reconhecimento de Prejuízos ao longo do exercício 2019, que
somados aos Lucros de exercícios anteriores montam déficit de R$ 1.522.172 (um
milhão, quinhentos e vinte e dois mil, cento e setenta e dois reais), superando o saldo de
capital social.
Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/19

set/19

out/19

nov/19

dez/19

Passivo

6.993.821

6.870.195

4.977.401

4.932.645

4.938.654

Circulante

5.037.648

5.056.251

5.097.974

5.210.445

5.196.506

Fornecedores

2.636.292

2.634.307

2.637.657

2.639.642

2.637.657

Impostos a Recolher

1.221.891

1.223.830

1.238.436

1.268.429

1.235.022

15.853

15.907

24.521

Obrigações Trabalhistas
Emprestimos Bancarios

-

Parcelamentos

23.525 -

23.525 -

23.525 -

12.324 23.525 -

68
23.525

124.086

122.966

121.841

121.841

151.529

Outras Obrigações

1.063.051

1.082.766

1.099.043

1.191.733

1.195.891

Patrimonio Liquido

1.941.853

1.799.624 -

Capital Social

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

Lucro/Prejuizo Acumulado

1.287.609

1.287.609

1.287.609

1.287.609

1.287.609

Resultado do Periodo
Contas de Compensação

-

595.755 14.320

134.893 -

292.120 -

272.172

737.985 - 2.672.501 - 2.829.729 - 2.809.781
14.320

14.320

14.320

14.320
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47.

Com base nas informações patrimoniais apresentadas,

notamos redução nos Indicadores de Liquidez, em consequência principalmente a
baixa dos estoques, seguem descritos a seguir, os indicadores de maiores relevâncias:


Liquidez Corrente: apresentou redução de R$ 0,46 (quarenta e seis centavos de
real) nos recursos em curto prazo, durante os meses analisados, tendo em
dezembro de 2019 liquidez de R$ 0,31 (trinta e um centavos de real) para cada
R$ 1,00 (um real) devido também em curto prazo.



Liquidez Geral: considera o total de recursos para quitar o total de dívidas
constituídas, demonstrando redução de R$ 0,43 (quarenta e três centavos de real)
durante os meses abrangidos nesta análise, onde apresentou situação
insatisfatória a partir de outubro, finalizando dezembro de 2019 com capacidade
de liquidez de R$ 0,89 (oitenta e nove centavos de real) para cada R$ 1,00 (um
real devido.

48.

O índice de Endividamento apresentou considerável

aumento, durante os meses analisados, onde possuía situação satisfatória até setembro
de 2019, finalizando dezembro de 2019 em situação insatisfatória, estando os Passivos
superiores aos Ativos em 5%.
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B. Demonstração do Resultado do Exercício

49.

Durante o exercício de 2019 a recuperanda obteve

Faturamento acumulado na quantia de R$ 2.252.886 (dois milhões, duzentos e
cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais), realizando média mensal de R$
187.740 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e quarenta reais), no entanto durante os
meses de novembro e dezembro de 2019, a recuperanda não auferiu receita.

50.

Foram reconhecidos Custos de janeiro a outubro de

2019 na importância acumulada de R$ 3.825.946 (três milhões, oitocentos e vinte e cinco
mil, novecentos e quarenta e seis reais), sendo que 54% foram constituídas no mês de
outubro, devido as baixas do Estoque, sendo a contrapartida foram os Custos de
Produção e os Custos de Mercadoria de Revenda, operação que causa estranheza e
esta administradora.

51.

As Despesas Comerciais correspondem a 60% das

despesas operacionais reconhecidas ao longo do exercício de 2019, totalizando
montante de R$ 488.558 (quatrocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito
reais), dos quais 26% são relativos a Despesas com Exportação/Importação.
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A média apurada nas despesas comerciais foi de R$ 40.713 (quarenta mil,
setecentos e treze reais) onde em novembro foi reconhecido 37% a mais que a
médica apurada, devido ao registro de R$ 39.613 (trinta e nove mil, seiscentos e
treze reais) referente Descontos Concedidos.
52.

As Despesas Administrativas somaram R$ 299.019

(duzentos e noventa e nove mil e dezenove reais) acumuladamente de janeiro a
dezembro de 2019, relativo a gastos com Serviços Prestados, Funcionários e Encargos
Trabalhistas, dentre outras despesas, sendo que 32% foram reconhecidos no mês de
novembro de 2019, referente a gastos com FGTS.

53.

O resultado apurado no exercício de 2019 foi de

Prejuízo contábil no valor de R$ 2.809.781 (dois milhões, oitocentos e nove mil,
setecentos e oitenta e um reais), devido principalmente ao elevado custo, que consumiu
a receita liquida em sua integralidade.


Ademais, no mês de dezembro de 2019 foi apurado Lucro no valor de R$ 19.948
(dezenove mil, novecentos e quarenta e oito reais), devido ao reconhecimento de
Outras Receitas Diversas Operacionais.

Em R$ - mensal
Balanço Patrimonial em:

ago/19

Receita
(-) Deduções

set/19

467.144
-

Receita Liquida

206.285 260.859

out/19

66.398
9.913 56.485

nov/19

dez/19

2019

213.460

-

-

34.463

-

- -

2.252.886

178.997

-

-

-

- - 3.825.946

407.666
1.845.220

(-) Custo

-

356.342 -

161.088 - 2.077.156

Lucro Bruto

-

95.483 -

104.602 - 1.898.159

Despesas Operacionais

-

34.252 -

37.353 -

36.086 -

(-) Despesas Administrativas

-

17.934 -

15.979 -

19.961 -

(-) Despesas Comerciais

-

12.616 -

14.378 -

12.393 -

- -

3.294 -

-

3.702 -

3.702 -

Resultado Operacional

-

129.735 -

Resultado Financeiro

-

1.175 -

274 -

271 -

340 -

383 -

12.851

(-) Despesa/Receita Financeira

-

1.175 -

274 -

271 -

340 -

383 -

12.851

-

-

-

-

(-) Despesas Tributárias
(-) Depreciação
Outras Receitas/Despesas Operacionais

-

Receitas/Despesas Não Operacionais
Resultado antes do IRPJ e CSLL

-

130.909 -

-

130.909 -

(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo

-

-

-

816.521

96.277 -

4.437 -

299.019

55.779 -

2.691 -

488.558

30 -

1.129 -

2.110 -

17.794

3.702 -

3.702 -

3.702 -

44.420

-

141.955 - 1.934.245 -

142.229 - 1.934.516 -

- - 1.980.726
20.331 -

-

156.888

-

156.888

157.227
-

142.229 - 1.934.516 -

157.227

33.270

33.270

20.331 - 2.797.247

317

19.948 - 2.810.098
-

-

19.948 - 2.809.781
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C. Funcionários

54.

Foram disponibilizados, para o período de agosto a

dezembro de 2019, documentos como: folha de pagamento, folha de pró-labore,
protocolo de conectividade social e Sefip indicando a permanência de 5 colaboradores
entre agosto e novembro de 2019 e redução de 1 funcionário em dezembro de 2019,
apresentando quadro com 4 colaboradores.

Funcionários em:

ago/19

Quantidade

set/19
5

out/19
5

nov/19
5

dez/19
5

4

Fonte: Sefip

55.

Não houve disponibilização das guias e comprovantes

de recolhimento dos encargos sociais.

D. Impostos

56. Foram disponibilizados de agosto a dezembro de 2019
apuração de ICMS, IPI, PIS e COFINS e DARF sem os comprovantes de recolhimento
do PIS e COFINS.

57. Recebemos também do período em análise, relatório
de apuração de ISS e recibo de Sped Fiscal.

III.

DAS PENDÊNCIAS

58. Solicitamos maiores esclarecimentos referente as
baixas dos Estoques nas recuperandas e documentação suporte para tal registro
contábil.
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59. Foram solicitados documentação suporte no relatório
anterior, o qual reiteramos o pedido.


Extratos bancários e relatórios financeiros de Contas a Pagar e Contas a receber
de julho a dezembro de 2019 das empresas Duraface e Duraparts;



Cópia da nota fiscal relativa à baixa do imobilizado na Duraface em agosto de
2019;



Justificativa ao reconhecimento de custos no valor de R$ 2.200.000 (dois milhões
e duzentos mil reais), na Duraface, em agosto de 2019.

IV.

DA CONCLUSÃO

60. A Duraface apresentou redução nos recursos para
liquidar as dívidas constituídas, mantendo elevado custo operacional durante todo
exercício de 2019, tendo como consequência resultado deficitário, contribuindo para o
patrimônio descoberto. A Duraparts apresentou situação parecida com a Duraface, onde
possuía recursos para liquidar as dívidas até o mês de setembro de 2019, tendo reduzido
principalmente devido a baixa dos estoques, elevando os custos, acarretando prejuízos
e passando a apresentar passivo a descoberto.

61. Ademais, a situação contábil do Grupo pode não estar
refletindo a realidade operacional, vez que permanece com diversas rubricas e alíneas
com saldo invertido, indicando falta de conciliação, além da existência de diferença entre
os saldos de Ativo e Passivo na Duraparts desde abril de2019.

V.

DO ENCERRAMENTO

62. Essa

Administradora

informa

que

toda

a

documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se a
disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.
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63. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador
Judicial se coloca a inteira disposição de Vossa Excelência, dos nobres advogados das
Recuperandas, dos credores, bem como do ilustre representante do Ministério Público
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.
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