.

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 3ª VARA DO FORO
DA COMARCA DE TAQUARITINGA – SÃO PAULO.

Recuperação Judicial
Autos n° 1001609-89.2020.8.26.0619

LASPRO CONSULTORES LTDA, neste ato representada
pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeada Administradora Judicial
nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por EURO PNEUS
COMERCIAL LTDA, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro
no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei n° 11.101/2005 apresentar o Relatório de Atividades da
Recuperanda, referente ao período de Junho de 2020.
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I.

INTRODUÇÃO

1.

A empresa EURO PNEUS COMERCIAL LTDA foi

constituída em junho de 2011 na cidade de Taquaritinga/SP, iniciando suas atividades
como distribuidora de pneus multimarcas nacionais e importados, tendo concentrado sua
atuação inicialmente no atacado, com posterior expansão de suas operações também
para o varejo, com a aberturas de filiais localizadas nas cidades de Campinas, Ribeirão
Preto e Araraquara.

2.

Devido a grave crise econômica que assola o país nos

últimos anos, que se fez agravada pela chegada da COVID-19, gerou impacto na
demanda da empresa, que depende do poder de compra e da empregabilidade da
população, devido a retração econômica, inflação elevada e taxas de juros nas alturas,
gerando enorme desincentivo ao mercado de crédito. Por várias razões alguns clientes
da Euro ingressaram com o pedido de recuperação judicial, impactando diretamente nos
recebíveis da requerente, que passaram a sofrer deságios consideráveis e implicaram
no seu fluxo de caixa.

3.

Dessa forma, a empresa entrou com pedido de

recuperação judicial no dia 08 de junho de 2020, sendo deferido o processamento no dia
10 de junho de 2020, nomeando-se esta auxiliar para o encargo de Administradora
Judicial.

II.

DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.

Cabe observar que a Recuperandas é a responsável

pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades contempladas neste
Relatório, inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/2005.
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5.

A situação operacional é apresentada a partir dos

documentos apresentados pela Recuperanda conforme: (A) Balanço Patrimonial; (B)
Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Funcionários e (D) Impostos.

6.

A situação patrimonial será apresentada de forma

comparativa para o período de maio de 2020, já apresentado no relatório anterior, a junho
de 2020, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda.

A. BALANÇO PATRIMONIAL
7.

Os Disponíveis registraram, no mês analisado,

aumento da quantia de R$ 625.204 (seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e quatro
reais), decorrente principalmente da abertura da alínea Bancos C/Vinculada Caução e
da movimentação financeira mantida junto ao banco Sicoob Credicitrus S/A, finalizando
o mês de junho de 2020, com a importância de R$ 689.996 (seiscentos e oitenta e nove
mil, novecentos e noventa e seis reais), distribuídos da seguinte forma:
Em - R$
DISPONÍVEIS
CAIXA
Caixa

jun/20
6.211
6.211

BANCOS C/MOVIMENTO

150.677

Banco Sicoob Credicitrus S/A

150.340

Banco Sicoob Cooperac S/A

327

Banco Itau S/A -8255-0/16069-9

10

BANCOS C/VINCULADA CAUÇÃO

429.548

Banco Itaú S/A C.Caução 8154-5

429.548

APLICACOES FINANCEIRAS

103.560

Quotas Capital Credicitrus

72.975

Banco Brasil Fundo Investimento
Quotas Cooperac-Coop.Credito
Banco Itaú S/A - Cta.Aplicação

16.957
12.160
1.468

TOTAL

689.996

Caixa: registrou aumento de 8% no mês analisado, apresentando movimentações
de entradas/saídas de aproximadamente R$ 110.000 (cento e dez mil reais),

Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

72-1031.1 GP / MM / JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/09/2020 às 18:02 , sob o número WTQT20700320440
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001609-89.2020.8.26.0619 e código 35D60D8.

fls. 3990

.

encerrando junho de 2020, com saldo de R$ 6.211 (seis mil, duzentos e onze
reais).
Bancos Contas Movimento: no mês analisado apresentou aumento da quantia
de R$ 145.174 (cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e quatro reais),
somando, em junho de 2020, a importância de R$ 150.667 (cento e cinquenta mil,
seiscentos e sessenta reais), dos quais, 99,78% estão mantidos no banco Sicoob
Credicitrus S/A.
✓ Foram disponibilizados os extratos dos bancos do “Brasil” e “Sicoob
Cooperac”, condizentes com os valores registrados na contabilidade. Sobre o
banco “Sicoob Credicitrus S/A” não foi possível fazer a validação, tendo em
vista que os arquivos enviados estavam incompletos, não contemplando todo
o período analisado.
Bancos C/ Vinculada Caução: conta constituída em junho de 2020, tendo
registrado entradas financeiras na importância de R$ 1.128.238 (um milhão, cento
e vinte e oito mil, duzentos e trinta e oito reais) e de saídas no valor de R$
1.078.193 (um milhão, setenta e oito mil, cento e noventa e três reais), finalizando
o mês de analisado, somando a quantia de R$ 429.548 (quatrocentos e vinte e
nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais), condizente com o extrato bancário
disponibilizado.
Aplicações Financeiras: registrou aumento de 94% no mês analisado,
decorrente em sua grande maioria a movimentações no banco Quotas Capital
Credicitrus, tendo, em junho de 2020, a importância de R$ 103.560 (cento e três
mil, quinhentos e sessenta e três reais).
✓ Foi disponibilizado somente o extrato de investimentos do "Banco do Brasil” e
os valores estão de acordo com os registrados na contabilidade.

8.

No mês analisado, os valores a receber de Clientes

registraram redução de 10%, montando, em junho de 2020, recebíveis de R$ 12.390.392
(doze milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e noventa e dois reais), equivalente a
67% do ativo circulante, divididos da seguinte maneira:
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Duplicatas a Receber: apresentou redução da quantia de R$ 1.387.783 (um
milhão, trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais) no mês
analisado, sendo o responsável pelo decréscimo da rubrica, totalizando, em junho
de 2020, o montante de R$ 11.649.940 (onze milhões, seiscentos e quarenta e
nove mil, novecentos e quarenta reais), equivalente a 94% do saldo a receber de
clientes.
Cartões de Crédito a Receber: registraram crescimento de 13% no mês analisado,
finalizando junho de 2020 com saldo de R$ 740.452 (setecentos e quarenta mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais), indicando aumento das negociações de
vendas nessa modalidade de pagamento.
Ainda há a rubrica redutora dos recebíveis de clientes, Perdas c/ Operações de
Crédito, tendo em junho de 2020, registrado crescimento de 22%, em virtude do
aumento na inadimplência no período, montando o saldo de R$ 2.232.121 (dois
milhões, duzentos e trinta e dois mil, cento e vinte e um reais). Dessa maneira, os
valores a receber de Clientes, com expectativa de realização, perfazem, em junho
de 2020, a importância de R$ 10.158.271 (dez milhões, cento e cinquenta e oito
mil, duzentos e setenta e um reais).

9.

Observa-se, em junho de 2020, aumento de 171% na

rubrica de Adiantamento Diversos, decorrente de antecipações financeiras realizadas
a fornecedores, somando, no mês analisado, o montante de R$ 474.561 (quatrocentos
e setenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais), dos quais, 99,6% estão
alocados na alínea Adiantamentos a Fornecedores e o restante em Adiantamento de
Férias.

10.

Composto unicamente por mercadorias para revenda,

os Estoques apresentaram redução de 18% no mês analisado, totalizando saldo de R$
6.321.121 (seis milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e vinte e um reais) em junho
de 2020.
Foram disponibilizados relatórios com a posição dos estoques da matriz e das
filiais, somando o montante de R$ 6.286.886 (seis milhões, duzentos e oitenta e
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seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais), apresentando divergência com os
valores registrado na contabilidade, no valor de R$ 34.260 (trinta e quatro mil,
duzentos e sessenta reais), decorrente de transferência de estoques entre filiais,
pois a nota lançada no final do mês, só é contabilizada no começo do mês
seguinte.

11.

No mês analisado, os Outros Créditos apresentaram

acréscimo de 3%, somando, em junho de 2020, R$ 214.147 (duzentos e catorze mil,
cento e quarenta e sete reais), sendo: 54% relativos a alínea Consórcios não
Contemplados, 32% a Cheques Devolvidos e o restante a Adiantamento a Sócio - Igor
Galuban.
Observa-se que tal variação, se deu principalmente, a movimentação nos
Consórcios não Contemplados.

12.

A

rubrica

Depósito

Judicial

não

apresentou

movimentações no mês analisado, mantendo o saldo de R$ 423.109 (quatrocentos e
vinte e três mil, cento e nove reais) em junho de 2020.

13.

Em junho de 2020 não houve aquisições e nem baixas

no grupo de Imobilizado/Intangível mantendo bens patrimoniais no montante de R$
2.951.146 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e quarenta e seis reais).
Ademais, mensalmente vem sendo reconhecidas as Depreciações, perfazendo saldo
do imobilizado/intangível liquido de R$ 2.347.326 (dois milhões, trezentos e quarenta e
sete mil, trezentos e vinte e seis reais) no primeiro semestre de 2020.
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Em - R$
Balanço Patrimonial em:

mai/20

jun/20

Ativo

23.077.847

20.892.196

Circulante

20.702.832

18.544.870

Disponível

64.793

Clientes
(-)Perdas c/ Operações Crédito
Adiantamento diversos

-

Estoques
Tributos a Recuperar
Outros Créditos
Emprestimos a Terceiros
Depósito Judicial
Não Circulante
Intangível/Imobilizado Líquido
Bens
(-)Depreciações

14.

-

689.996

13.694.401
1.825.295 175.382

12.390.392
2.232.121
474.561

7.699.210
66.850

6.321.146
67.146

207.888
196.495

214.147
196.495

423.109
2.375.015
2.375.015

423.109
2.347.326
2.347.326

2.951.146
576.131 -

2.951.146
603.820

Em junho de 2020, a EURO PNEUS apresentou

decréscimo de 11% em seu Endividamento, em relação ao mês anterior, decorrente,
principalmente, da redução das obrigações com Fornecedores, totalizando o montante
de R$ 15.341.109 (quinze milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e nove reais)
em dívidas de curto prazo.

15.

Representando 56% do endividamento, as obrigações

com os Fornecedores registraram redução de 18% no mês analisado, indicando maior
fluxo de pagamento de dívidas adquiridas em período anterior, do que novas aquisições
realizadas a prazo, totalizando o saldo devedor de R$ 8.590.145 (oito milhões,
quinhentos e noventa mil, cento e quarenta e cinco reais) em junho de 2020.

16.

As Obrigações Tributárias acresceram em R$

120.180 (cento e vinte mil, cento e oitenta reais) no mês analisado, decorrente do
reconhecimento de valores na alínea IRPJ e CSLL a Recolher, montando o saldo
devedor de R$ 200.419 (duzentos mil, quatrocentos e dezenove reais) em junho de 2020,
dos quais 44% são relativos a IRPJ a Recolher.

Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

72-1031.1 GP / MM / JP

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

8

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/09/2020 às 18:02 , sob o número WTQT20700320440
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001609-89.2020.8.26.0619 e código 35D60D8.

fls. 3994

.

17.

Apresentando crescimento de 5% em junho de 2020,

as Obrigações Trabalhistas atingiram a monta de R$ 404.847 (quatrocentos e quatro
mil, oitocentos e quarenta e sete reais), dos quais 37% são relativos à Provisão de Férias
a Pagar, conforme gráfico abaixo:

Observa-se que as Provisões de Férias e 13° Salários são os principais
responsáveis pelo crescimento da rubrica no período analisado, tendo em vista
que são registradas na fração mensal de 1/12 (um, doze avos).

18.

As obrigações financeiras apresentaram, em junho de

2020, decréscimo na quantia de R$ 174.872 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e
setenta e dois reais), perfazendo Empréstimos e Financiamentos de R$ 6.085.388
(seis milhões, oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais):

Em - R$
Empréstimos

mai/20

Variação

jun/20

Banco do Brasil S/A - Empréstimos

3.299.168 -

143.958

3.155.209

Banco Sicoob Cred. - Empréstimos

1.425.978 -

19.948

1.406.030

Limite Banco Itau

921.000

76.000

997.000

Banco Itau S/A - Empréstimos

558.158 -

31.009

527.149

Limite Banco Sicoob Cred.

35.051 -

35.051

-

Financiamento LP

20.905 -

20.905

-

Total
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19.

A EURO PNEUS auferiu prejuízo na importância de R$

244.830 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais) em junho de 2020,
que somados a períodos anteriores, resultou em Prejuízos Acumulado na importância
de R$ 5.341.087 (cinco milhões, trezentos e quarenta e um mil e oitenta e sete reais),
montando Patrimônio Líquido no valor de R$ 5.551.087 (cinco milhões, quinhentos e
cinquenta e um mil e oitenta e sete reais).

Em - R$
Balanço Patrimonial em:

mai/20

jun/20

Passivo

23.077.847

20.892.196

Circulante

17.190.930

15.341.109

Fornecedores

10.433.775

8.590.145

80.239
384.914

200.419
404.847

6.239.354

6.085.388

Adiantamento de Clientes
Outras Obrigações
Não Circulante

8.000
44.648
20.905

8.000
52.310
-

Financiamento
Patrimonio Liquido
Capital Social Realizado
Prejuízos Acumulados

20.905
5.866.011
210.000
5.787.570
131.559 -

Obrigações Tributárias
Obrigações Trabalhistas
Empréstimos e Financiamentos

Resultado do Exercício

20.

-

5.551.087
210.000
5.585.917
244.830

Com base nos dados patrimoniais apresentados

acima, pode proceder a análise dos índices de liquidez, onde verificou-se, de forma
geral, que a capacidade de liquidação apresentou leve crescimento no período
analisado, como seque:
O índice de Liquidez Corrente mede a capacidade de quitação das dívidas
vencidas e com vencimento em curto prazo, com recursos disponíveis e
realizáveis em curto prazo, tendo, em junho de 2020, liquidez de R$ 1,21 (um real
e vinte e um centavos) para cada real devido, mantendo situação satisfatória.
A Liquidez Seca possui a mesma premissa da Liquidez Corrente, no entanto,
desconsiderando os saldos de estoque. No período em análise houve aumento
de 5% na capacidade de liquidação, porém se manteve insatisfatório, tendo, em
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junho de 2020, liquidez de R$ 0,80 (oitenta centavos de real) para cada R$ 1,00
(um real) devido.
A Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas da empresa
utilizando-se de todos seus disponíveis e realizáveis, permanecendo em junho de
2020, com índice com situação satisfatório, tendo em vista a capacidade de
quitação de R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos) para cada R$ 1,00 (um real)
devido.

21.

O Índice de Endividamento apura o percentual que a

participação do capital de terceiros (dívidas) representa do ativo total, demonstrando o
grau de dependência financeira. Não apresentou movimentação no mês analisado,
mantendo esse indicador com situação satisfatória, vez que a avaliação dos ativos,
incluindo os bens imobilizados, superam as dívidas em 17% no mês de junho de 2020.
Indicadores
Endividamento

mai/20

jun/20
83%

83%

B. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
22.

No primeiro semestre de 2020, a Euro Pneus auferiu

Receita na importância de R$ 40.585.340 (quarenta milhões, quinhentos e oitenta e
cinco mil, trezentos e quarenta reais).
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O faturamento do segundo trimestre de 2020 apresentou redução de 28% em
comparação ao valor faturado no primeiro trimestre de 2020, conforme
demonstração gráfica abaixo:

Ademais, observa-se queda de 1% nas vendas de junho de 2020, em relação ao
faturamento do mês anterior.

23.

O maior gasto incorrido pela operação é dado pelos

Custos que, até junho de 2020, consumiu 88% da receita liquida auferida, restando
pouca margem para cobrir as despesas operacionais e financeiras, montando o
acumulado de R$ 35.376.648 (trinta e cinco milhões, trezentos e setenta e seis mil,
seiscentos e quarenta e oito reais).

24.

Até junho de 2020, as Despesas Operacionais

montaram o acumulado de R$ 4.930.497 (quatro milhões, novecentos e trinta mil,
quatrocentos e noventa e sete reais), ultrapassando a receita liquida auferida do mesmo
período, estando divididas da seguinte maneira:
Despesas Gerais: relativas a despesas com pessoal, encargos e benefícios e
despesas de manutenção, tendo apresentado redução de 16% no mês analisado,
montando, de forma acumulada, R$ 1.906.157 (um milhão, novecentos e seis mil,
cento e cinquenta e sete reais) até junho de 2020, dos quais 36% refere-se a
salários.
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Despesas com Vendas: representando 39% da rubrica até junho de 2020,
equivalente a R$ 1.596.898 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil,
oitocentos e noventa e oito reais), dos quais 75% são relativos a Perdas com
Operação de Crédito.
Despesas Administrativas: de janeiro a junho de 2020, somou o montante de R$
1.470.409 (um milhão, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e nove reais), dos
quais, 33% são relativos a Combustíveis e Lubr. Veículos e 23% a Locação de
Imóvel. Apresentando aumento de 51% em junho de 2020, devido em sua grande
maioria ao reconhecimento de despesas com Serviços Terceiros PJ e Custas
Processuais.

25.

As Despesas Financeiras apresentaram aumento de

38% no período analisado, montando o acumulado de R$ 471.338 (quatrocentos e
setenta e um mil, trezentos e trinta e oito reais) em junho de 2020, dos quais 47% são
relativos a Juros s/ Empréstimos e 42% a Despesas Bancárias.

26.

As Receitas Financeiras, de janeiro a junho de 2020,

montaram o acumulado de R$ 144.241 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e
quarenta e um reais), registrando redução de 81% no mês analisado, dos quais 64% são
relativos a Descontos Obtidos.

27.

Em junho de 2020, a EURO PNEUS auferiu prejuízo na

importância de R$ 244.830 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta reais),
dado ao elevado custo, atrelado ao aumento das despesas operacionais e financeiras,
refletido em resultado deficitário acumulado no exercício corrente, até junho, no
montante de R$ 638.395 (seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais).
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Mensal em - R$
Demonstração do resultado
Receita
(-) Deduções

-

Receita Liquida
Custo
Lucro Bruto

mai/20
5.944.573
61.531 -

jun/20
Acumulado 2020
5.856.666
40.585.340
71.541 471.586

5.883.042

5.785.125

40.113.754

-5.057.435

-4.862.628

-35.376.648

825.606

Despesas Operacionais

-

(-) Despesas Administrativas

-

(-) Despesas Gerais

-

(-) Despesas com Vendas

-

Receitas/Despesas não Operacionais
Resultado Operacional

-

922.497

4.737.106

1.003.447 -

4.930.497

227.394 -

342.647

-1.470.409

306.818 -

257.541

-1.906.157

464.972 -

442.645

-1.596.898

8.626

39.386

990.558 -

164.951 -

42.967

80.950 -

193.390
327.097

Resultado Financeiro

33.629 -

46.990 -

Receitas Financeiras

78.315

14.728

144.241

61.719

-471.338

(-) Despesas financeiras

-

44.687 -

Outras Receitas/Despesas

-

236

Resultados antes dos impostos

-

131.559 - -

(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo

-

131.559 -

- -

1.018

127.940 -

521.506

116.889

-116.889
638.395

244.830 -

C. FUNCIONÁRIOS
28.

Para o junho de 2020, foram disponibilizados os

seguintes relatórios da matriz e filiais, como segue:
Relatório de folha de pagamento analítica;
Relatório de provisões de Férias e 13º salário;
Folha de pró-labore;
Protocolo de envio de conectividade social; e,
SEFIP.

29.

De acordo com informações extraídas das folhas, no

mês analisado não houveram admissões e nem demissões, mantendo, em junho de
2020, no seu quadro de funcionários 58 (cinquenta e oito) colaboradores ativos.
Funcionários
Quantidade de funcionários
Fonte: Folha de pagamento
Brasil
Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar
01050-030 - São Paulo
www.lasproconsultores.com.br
Fone: +55-11-3211-3010
Fax: +55-11-3255-3727

72-1031.1 GP / MM / JP

mai/20

jun/20
58

58

Itália
Edoardo Ricci Avvocati
Via Visconti di Modrone nº 8/10
20122 - Milão
www.edoardoricci.it
Fone: + 39-02 79 47 65
Fax: + 39-02 78 44 97

14

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 15/09/2020 às 18:02 , sob o número WTQT20700320440
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001609-89.2020.8.26.0619 e código 35D60D8.

fls. 4000

.

Foram disponibilizadas guias de IRRF e INSS com os devidos comprovantes de
recolhimento.

D. IMPOSTOS
30.

Foram disponibilizados para junho de 2020, os

seguintes documentos:
Apuração de ICMS;
Livros de entradas e saídas;
Apuração de PIS e COFINS;
Guias de recolhimento de PIS, COFINS e ICMS com os devidos comprovantes de
recolhimento.

III.

CONCLUSÃO

31.

A EURO PNEUS COMERCIAL LTDA vem operando

normalmente, tendo apresentado pequena redução nas vendas de junho de 2020, em
comparação ao mês anterior. Ademais, no comparativo com o faturamento auferido no
segundo trimestre de 2020, em relação ao trimestre anterior, nota-se queda expressiva
no faturamento que, atrelado ao elevado custo, somado as despesas operacionais e
financeiras, apurou resultado deficitário nesse período, bem como de forma acumulada,
até junho de 2020.

32.

Por outro lado, mantem o índice de endividamento

geral em situação satisfatória, tendo em vista que seus ativos, superam as dívidas
constituídas até o mês de junho de 2020.
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IV.

DO ENCERRAMENTO

33.

Este Administrador informa que toda a documentação

verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se a disposição dos
interessados, mediante agendamento prévio.

34.

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.

Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 15 de setembro de 2020.
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