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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 08ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE GUARULHOS

Processo n° 1019085-98.2019.8.26.0224

LASPRO CONSULTORES LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, neste ato representada pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO,
nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em referência
requerida por TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e TINTAS REAL
COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, doravante “Recuperandas”,
vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e
“c” da Lei de Recuperação de Empresas e Falências n° 11.101/2005, apresentar o
Relatório das Atividades da Recuperanda referente ao período de janeiro a março de
2020.
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I.

INTRODUÇÃO

1.

A empresa TINTAS REAL iniciou suas operações no

2.

Com crescimento das vendas teve necessidade de

ano de 1996.

aumentar a capacidade produtiva. Assim, adquiriu, em 2006, a empresa TINTAS SIX
COLLOR.
3.

Ambas operam exclusivamente no ramo de tintas,

desde a fabricação, formulação e comercialização dos produtos.

4.

Além da crise no mercado brasileiro, que afetou

bruscamente o volume de receita das Recuperandas no ano de 2015, outro fator
relevante foi a redução de mais de 30% das obras de infraestrutura ocorrida entre os
anos de 2014 e 2016, ocasionando o pedido de Recuperação Judicial do grupo
empresarial em 29 de maio de 2019, que teve seu deferimento aos 06 de agosto de
2019.

II.

SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

5.

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.

6.

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 e (D)
Impostos.
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7.

Seguem apresentadas as análises dos balanços

patrimoniais disponibilizados pelas recuperandas, comparativos entre os meses de
dezembro de 2019, reportado no relatório anterior, até março de 2020.

II.1. TINTAS REAL COMPANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA

A. Balanço Patrimonial

8.

No Disponível, nota-se aumento na quantia de R$

29.954 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) em janeiro de 2020,
sendo, 84% relativo aos recursos mantidos em Caixa, seguido pela redução de 10% no
mês seguinte e mantendo-se estável em março de 2020, atingindo a importância de R$
43.471 (quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais), distribuídos da seguinte
maneira:
•

94%, equivalente a R$ 40.678 (quarenta mil, seiscentos e setenta e oito reais) em
Caixa.

•

5%, equivalente a R$ 2.781 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais) em
Aplicação Financeiras.

•

Os R$ 12 (doze reais) restantes, em Conta Corrente. Observa-se alta
movimentação entre entradas e saídas nos meses de fevereiro e março de 2020,
perfazendo aproximadamente a monta de R$ 12.000.000 (doze milhões de reais).

•

Ademais, não foram disponibilizados documentação suporte como fluxo de caixa e
extratos bancários, que sustente as informações contábeis apresentadas.

9.

Os valores a receber de Clientes, correspondem a

51% do total dos ativos, e apresentaram crescimento de 27% no período analisado,
indicando maior volume de negociações de venda a prazo, somando recebíveis no
montante de R$ 12.246.380 (doze milhões, duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e
oitenta reais), sendo que 37% refere-se a também recuperanda Tintas Six Collor
Indústria.
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•

Foi disponibilizada a abertura da rubrica denominada “posição de clientes a
receber”, demonstrando o recebimento de R$ 10.257.791 (dez milhões, duzentos
e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e um reais) durante o primeiro
trimestre de 2020.
o Observa-se na posição disponibilizada, que os valores relativos a partes
relacionadas estão divergentes em R$ 54.675 (cinquenta e quatro mil,
seiscentos e setenta e cinco reais), indicando falta de conciliação.

Partes Relacionadas

Posição de clientes a receber - TINTAS REAL
Posição de fornecedores a pagar - TINTAS SIX
Variação

•

mar/20

-

2.807.307
2.861.982
54.675

Em março de 2020, 87% dos recebíveis encontram-se antecipados a títulos de
Duplicatas Descontadas (passivo circulante), sendo reconhecido montante de
R$ 10.622.775 (dez milhões, seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e
cinco reais), restando pendentes de recebimento a quantia de R$ 1.623.605 (um
milhão, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e cinco reais).
o Observa-se, crescimento de 41% no primeiro trimestre de 2020, nas
Duplicatas Descontadas.

10.

Em fevereiro houve o reconhecimento do valor de R$

50.000 (cinquenta mil reais), classificado como Créditos com Terceiros, sem
detalhamento, mantendo-se sem variação até o encerramento do primeiro trimestre de
2020. Fica esta Administradora Judicial no aguardo de maiores esclarecimentos acerca
da composição.

11.

Os Adiantamentos realizados a Fornecedores são

decorrentes de pagamentos efetuados de forma antecipada, para a aquisição de
mercadorias, bens e ou serviços. No primeiro trimestre de 2020, apresentam acréscimos
mensais, performando o saldo de R$ 1.303.898 (um milhão, trezentos e três mil,
oitocentos e noventa e oito reais) em março de 2020.
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12.

De

maneira

geral,

os

Impostos

a

Recuperar/Compensar apresentaram redução de 2% no primeiro trimestre de 2020,
indicando a utilização de créditos fiscais, restando o montante de R$ 2.946.166 (dois
milhões, novecentos e quarenta e seis mil, cento e sessenta e seis reais), dos quais,
53% correspondem a ICMS a Compensar.

13.

Apresentando crescimento de 53% no transcorrer dos

meses analisados, os Estoques montam R$ 3.643.187 (três milhões, seiscentos e
quarenta e três mil, cento e oitenta e sete reais) em março de 2020, distribuídos da
seguinte maneira:

•

Observa-se acréscimos mensais nas obrigações com Fornecedores, indicando
o aumento de aquisições, em parte relativo a matéria prima.

14.

As Debêntures1 a Realizar, mantêm o montante de R$

2.547.524 (dois milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte quatro
reais), desde o exercício de 2016, indicando a falta de manutenção contábil dessa
rubrica, tendo em vista o não reconhecimento de atualização sobre essa operação.

1

Debênture é um título de dívida de empresa que oferece direito de crédito ao investidor, remunerado
por meio de juros prefixados ou pós-fixados.
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15.

O montante relacionado aos Bens em Uso apresenta

saldo de R$ 3.132.542 (três milhões, cento e trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e
dois reais) em março de 2020, no entanto, observa-se redução no valor de R$ 2.772
(dois mil, setecentos e setenta e dois reais) em fevereiro de 2020, decorrente dos
seguintes lançamentos contábeis:

•

O lançamento contábil no valor de R$ 3.193 (três mil, cento e noventa e três
reais), pode indicar a venda de bens patrimoniais e/ou baixa por
obsolescência,

sendo

necessário

maiores

informações

para

melhor

entendimento, além da aquisição de equipamentos de informática no valor de
R$ 421 (quatrocentos e vinte e um reais).
•

Ademais, não houve apropriação mensal das Depreciações durante o período
analisado, montando o saldo líquido de R$ 1.371.654 (um milhão, trezentos e
setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) em março de 2020,
estando os bens 56% depreciados.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

Ativo

20.035.632

20.188.870

22.178.072

24.237.391

Circulante

16.046.949

16.198.581

18.185.247

20.233.103

Disponivel

18.011

47.965

43.278

43.471

9.634.221

9.499.890

10.680.258

12.246.380

-

-

50.000

50.000

988.964

998.232

1.270.200

1.303.898

Impostos a Recuperar/Compensar

3.011.296

2.974.443

2.975.776

2.946.166

Estoques

2.386.059

2.673.789

3.165.734

3.643.187

8.398

4.261

-

-

Não Circulante

3.988.684

3.990.289

3.992.825

4.004.288

Debentures a Realizar

2.547.524

2.547.524

2.547.524

2.547.524

66.734

68.340

68.340

75.290

-

-

5.307

9.820

1.374.426

1.374.426

1.371.654

1.371.654

3.135.314

3.135.314

3.132.542

3.132.542

Duplicatas a Receber
Créditos com Terceiros
Adiantamentos

Despesas Antecipadas

Depositos Judiciais
Outros Créditos
Imobilizado/Intangivel
Bens em uso
(-) Depreciação

- 1.760.888

16.

-

1.760.888

-

1.760.888

-

1.760.888

No primeiro trimestre de 2020, as obrigações com os

Fornecedores apresentam crescimento de 5%, atingindo saldo de R$ 7.864.689 (sete
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais), sendo
que 41% dos títulos em abertos pertencem a empresa “Novalata Beneficiamento e
Comércio de Embalagens Eireli”.
•

Foi disponibilizada a abertura da rubrica, denominada “posição de fornecedores a
pagar”, demonstrando a liquidação de R$ 6.937.839 (seis milhões, novecentos e
trinta e sete mil, oitocentos e trinta e nove reais) durante o primeiro trimestre de
2020.

17.

Correspondendo a 50% do endividamento em março

de 2020, equivalente a R$ 26.603.322 (vinte e seis milhões, seiscentos e três mil,
trezentos e vinte e dois reais), o saldo dos Impostos a Recolher apresentou constante
e gradativo crescimento, durante o período analisado, composto da seguinte maneira:
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Impostos a Recolher

fev/20

ICMS a recolher

12.981.909

COFINS a recolher

6.217.379

IPI a recolher

5.883.347

IRPJ a recolher

770.686

CSLL a recolher

446.177

PIS a recolher

296.104

IR retido na fonte

4.689

PIS/COFINS/CSLL a recolher

2.662

ISS a recolher

315

ISS retido na fonte

56
26.603.322

Total

18.

Observa-se, baixa total do montante de R$ 1.427.642

(um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais)
relacionado a rubrica Credores Cessionários, no início do exercício corrente, onde
através do saldo inicial do balancete analítico de fevereiro de 2020, foi identificado tratarse de readequação dos saldos contábeis, cuja contrapartida, em maior parte, ocorreu
nas Obrigações Trabalhistas, como segue:

Alíneas das Obrigações Trabalhistas
Outras obrigações a pagar
INSS a recolher

jan/20 (*)
1.687.857

Variação
1.844.782
-

jan/20 (**)
1.844.782
1.687.857

FGTS a recolher

432.057

-

432.057

Provisões trabalhistas

205.497

-

205.497

Salários a pagar

183.315

-

183.315

Contribuição sindical a recolher
Pensão a pagar
Rescisões a pagar
Férias a pagar
Participação lucro
Comissões a pagar
Total

-

1.591

1.591

1.062

-

1.062

229.855 -

229.855

-

4.047 -

4.047

-

56.883 -

56.883

-

103.855 - 103.855
2.904.428
1.451.732

4.356.160

(*) Dados extraídos do saldo final do balancete de janeiro/20.
(**) Dados extraidos do saldo incial do balancete de fevereiro/20.

•

No transcorrer dos meses analisados, as Obrigações Trabalhistas, não
apresentam variações expressivas, encerrando o primeiro trimestre de 2020,
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totalizando R$ 4.395.521 (quatro milhões, trezentos e noventa e cinco mil,
quinhentos e vinte e um reais), dos quais 42% referem-se a Outras Obrigações a
Pagar e 41% são relativos ao INSS a recolher.
o Ademais, se faz necessário a apresentação da abertura da alínea Outras
Obrigações a Pagar, para melhor análise dos valores envolvidos.

19.

Os Adiantamentos a Clientes apontam o crescimento

de 57% no primeiro trimestre de 2020, montando a quantia de R$ 432.763 (quatrocentos
e trinta e dois mil, setecentos e sessenta e três reais).

20.

Nota-se, em março de 2020, que o saldo da rubrica

Outras Contas, encontra-se contrário à sua natureza em R$ 48.010 (quarenta e oito mil
e dez reais), indicando falha na manutenção contábil. Além disso, foi observado no
balancete analítico de fevereiro e de março de 2020, movimentação de entradas e
saídas, no montante aproximado de R$ 3.000.000 (três milhões de reais) referente a
Gerenciamento de Recursos de Terceiros.

21.

Os Empréstimos e Financiamentos apresentaram

redução de 37% durante o transcorrer do período analisado, tendo em março de 2020,
saldo devedor de R$ 1.942.732 (um milhão, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos
e trinta e dois reais). Nota-se:
•

Em fevereiro de 2020, a redução é representada pelo montante de R$ 1.074.626
(um milhão, setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais), dos quais 99%,
equivalente a R$ 1.062.152 (um milhão, sessenta e dois mil, cento e cinquenta e
dois reais) refere-se a reclassificação dos empréstimos sujeito a Recuperação
Judicial, para conta de longo prazo.
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Conta Garantida - Banco Safra

16

Emprestimos Recuperação Judicial
Banco Safra - Recupração Judicial

361.583

Banco Bradesco - Recuperação Judicial

256.622

Banco do Brasil - Recuperação Judicial

178.453

Banco Sofisa - Recuperação Judicial

172.390

Banco Itaú - Recuperação Judicial

52.584

Banco Bradesco cartões - Recuperação Judicial

40.520

Total Empr. Recuperão Judicial

22.

1.062.152

O Patrimônio Líquido permanece a descoberto, tendo

em março de 2020, saldo de R$ 28.638.554 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e
oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) e encontra-se em constante decréscimo,
em decorrência do elevado Prejuízo Acumulado reconhecido no valor de R$
28.897.356 (vinte e oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta
e seis reais) em março de 2020, somados a exercícios anteriores.
•

Observa-se, em fevereiro de 2020, o reconhecimento do valor de R$ 58.803
(cinquenta e oito mil, oitocentos e três reais) relacionado a Ajuste de Exercícios
Anteriores, sem detalhamento dos valores que compõem.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

Passivo

20.035.632

20.188.870

22.178.071

24.237.391

Circulante

48.475.681

48.720.994

49.621.293

51.813.793

Fornecedores

7.502.133

7.377.265

7.561.651

7.864.689

Credores Cessionarios

1.427.642

-

-

-

25.838.105

26.095.925

26.419.009

26.603.322

2.827.538

4.356.160

4.327.745

4.395.521

276.374

283.013

429.730

432.763

Contas a Pagar

1.338

-

-

-

Outras Contas

22.500

-

Emprestimos/Financiamentos

3.061.039

3.077.207

2.002.581

1.942.732

Duplicatas Descontadas

7.519.013

7.531.424

8.820.172

10.622.775

Não Circulante

-

-

1.062.152

1.062.152

Credores RJ

-

-

1.062.152

1.062.152
28.638.554

Impostos a Recolher
Obrigações Trabalhistas
Adiantamento de Clientes

Patrimonio Liquido

-

Capital Social
Ajuste de Exercícios Anteriores

60.405 -

48.010

28.440.049 -

28.532.124 -

28.505.374 -

200.000

200.000

200.000

200.000

-

-

58.803

58.803

Lucro/Prejuizo Acumulado

-

25.577.637 -

28.640.049 -

28.640.049 -

28.640.049

Lucro/Prejuizo do Periodo

-

3.062.411 -

92.075 -

124.128 -

257.308

23.

Tendo as informações patrimoniais apresentadas

acima, podemos proceder com a análise dos Indicadores de Liquidez, que apresentam
considerável melhora durante o período analisado, porém permanece em situação
insatisfatória.
•

A Liquidez Corrente calcula a capacidade de quitar as dívidas de curto prazo,
utilizando de recursos também de curto prazo, encerrando março de 2020, com
liquidez de R$ 0,39 (trinta e nove centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real)
devido no mesmo período.

•

A Liquidez Geral mede a capacidade de quitar o total de dívidas utilizando o total
de disponíveis e recebíveis, demonstrando possuir, em março de 2020, recursos
de R$ 0,43 (quarenta e três centavos de real), para cada R$ 1,00 (um real) devido
do mesmo período.
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24.

O índice de Endividamento Geral apresentou redução

positiva, no entanto a situação permanece insatisfatória, tendo em vista que em março
de 2020 as dívidas são superiores aos ativos em 118%.

Indicadores

dez/19

Endividamento Geral

jan/20

242%

fev/20

241%

mar/20

229%

218%

B. Demonstração do Resultado do Exercício

25.

A Receita bruta não apresentou linearidade no período

em análise, auferindo no primeiro trimestre de 2020, faturamento na importância de R$
11.360.851 (onze milhões, trezentos e sessenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais),
estando 56% maior que o faturamento do mesmo período do exercício anterior .

26.

Após

as

deduções

relacionadas

aos

impostos

incidentes sobre o faturamento e devoluções de vendas, a Receita líquida auferida é de
R$ 3.259.701 (três milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e um reais),
equivalente a 29% da receita bruta.
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27.

Os Custos consumiram 60% da receita liquida auferida

no primeiro trimestre de 2020, com total de gastos de R$ 1.969.075 (um milhão,
novecentos e sessenta e nove mil e setenta e cinco reais).

28.

As

Despesas

Administrativas

montaram

R$

1.094.909 (um milhão, noventa e quatro mil, novecentos e nove reais) durante o primeiro
trimestre de 2020, distribuídos em:

•

Gerais Administrativas, alocam as despesas relacionadas a serviços de
terceiros, materiais, viagens, dentre outras, totalizando em março de 2020, a
monta de R$ 1.529.397 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e
noventa e sete reais), dos quais 39% referem-se a Fretes.

•

Com Pessoal, até março de 2020, perfazem a monta de R$ 451.220
(quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte reais), sendo 33% dos
gastos relacionados com Salários e Ordenados.

•

De Ocupação, representam 3,52% das Despesas Administrativas em março de
2020, estando relacionados unicamente a Alugueis e Condomínios.

•

Utilidades e Serviços, referem-se a gastos de consumo: luz, água, energia e
comunicação, perfazendo a monta de R$ 32.135 (trinta e dois mil, cento e trinta e
cinco reais) em março de 2020.
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•

Com Tributos e Contribuições, apresentam montante contrário a natureza
contábil, representado pela quantia de R$ 1.028.940 (um milhão, vinte e oito mil,
novecentos e quarenta reais), causando estranheza nos lançamentos efetuados.
Ademais, são os responsáveis pelas oscilações ocorridas nas Despesas
Administrativas.

29.

As Despesas Financeiras apresentam saldo de R$

455.587 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais)
acumuladamente de janeiro a março de 2020, correspondendo a Juros Passivos.
30.

O Resultado do primeiro trimestre de 2020 foi de

Prejuízo contábil, acumulando a monta R$ 257.308 (duzentos e cinquenta e sete mil,
trezentos e oito reais), devido ao elevado montante de Deduções, atrelado as despesas
operacionais e financeiras.

Em R$ - mensal
Demonstração do resultado

dez/19

jan/20

fev/20

Receita

2.521.717

3.118.081

4.545.098

3.697.673
3.150.991 -

8.101.151

546.681

3.259.701

(-) Deduções

-

Receita Liquida
(-) Custo

-

Lucro Bruto

mar/20

1.141.427 -

1.721.455 -

3.228.705 -

1.380.291

1.396.626

1.316.393

2020
11.360.851

909.859 -

741.932 -

845.801 -

381.342 -

1.969.075

470.432

654.694

470.592

165.340

1.290.626

Despesas Operacionais

-

627.485 -

618.257 -

289.370 -

186.595 -

1.094.222

(-) Despesas Administrativas

-

438.029 -

618.257 -

290.058 -

186.595 -

1.094.909

(-) Despesas Comerciais

-

189.232

(-) Despesas Tributarias

-

224

Outras Receitas/Despesas Operacionais

0

-

-

-

-

-

-

-

-

687

-

687

Resultado Operacional

-

157.054

36.437

181.222 -

21.255

196.404

Resultado Financeiro

-

169.087 -

128.512 -

213.274 -

111.925 -

453.711

(-) Despesa Financeira

-

169.402 -

130.388 -

213.274 -

111.925 -

455.587

Receita Financeira
Resultado antes do IRPJ e CSLL

315
-

326.140 -

-

326.140 -

(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo
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-

-
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C. Funcionários

31.

Foram

disponibilizados

documentos

sobre

os

colaboradores do período analisado, como: folha de pagamento, provisão de 13° salário
e de férias, protocolo de conectividade social, Sefip indicando significativo aumento no
quadro de funcionários em janeiro de 2020, encerrando março de 2020, com 57
(cinquenta e sete) colaboradores.
•

Fica pendente esclarecimentos quanto o aumento de 27% no quadro de
colaboradores em janeiro de 2020.

Funcionários em:

dez/19

Quantidade

jan/20
44

fev/20
56

mar/20
58

57

Fonte: Sefip

32.

Também foram disponibilizados Guias de FGTS, INSS

e IR sobre folha de pagamento, férias e 13° salário, sem os devidos comprovantes de
recolhimento.

D. Impostos

33.

Recebemos também, relativos aos meses analisados,

as apurações de IPI e ICMS, Sped Fiscal e Sped PIS e COFINS, guias de ISS sem os
comprovantes de recolhimentos.
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II.2. TINTAS SIX COLLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A. Balanço Patrimonial

34.

No primeiro trimestre de 2020, o ativo total apresentou

constante aumento, totalizando o montante de R$ 2.527.312 (dois milhões, quinhentos
e vinte e sete mil, trezentos e doze reais) em março de 2020, dos quais 56% refere-se
ao Imobilizado líquido, que não apresentou movimentações de aquisições, baixas e
reconhecimento das depreciações, mantendo o saldo de R$ 1.423.662 (um milhão,
quatrocentos e vinte e três mil, seiscentos e sessenta e dois reais). Ademais, observase:
•

Os recursos Disponíveis apresentam aumento de 64% no transcorrer dos meses
analisados, somando a importância de R$ 177.824 (cento e setenta e sete mil,
oitocentos e vinte e quatro reais) em março de 2020, dos quais 99,69% estão
alocados no Caixa e o restante em Conta Corrente.
o Tal acréscimo na rubrica é decorrente do reconhecimento da Receita mensal,
na alínea Caixa.
o Não foram disponibilizados documentação suporte como fluxo de caixa e
extratos bancários, que sustente as informações contábeis apresentadas.

35.

Correspondendo a 23% do ativo total os Impostos a

Recuperar/Compensar apresentam pequenas reduções nos meses analisados,
somando R$ 583.862 (quinhentos e oitenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais)
em março de 2020, dos quais 86% são relativos a ICMS a Compensar.

36.

As demais rubricas que compõe o ativo total não

apresentaram movimentações contábeis/financeiras no transcorrer dos meses
analisados, sendo elas:
•

R$ 37.284 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais) em Duplicatas a
Receber de Clientes;

•

R$ 12.193 (doze mil, cento e noventa e três reais) em Adiantamentos;
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•

R$ 285.494 (duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e quatro reais)
em Estoques;

•

R$ 6.994 (seis mil, novecentos e noventa e quatro reais) relativos a Depósitos
Judiciais.

Em R$
Balanço Patrimonial em:

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

Ativo

2.459.123

2.478.099

2.502.931

2.527.312

Circulante

1.028.467

1.047.443

1.072.275

1.096.656

Disponivel

108.258

127.696

152.824

177.824

Duplicatas a Receber

37.284

37.284

37.284

37.284

Adiantamento

12.193

12.193

12.193

12.193

585.239

584.776

584.481

583.862

Impostos a Recuperar/Compensar
Estoques
Não Circulante
Depositos Judiciais
Imobilizado/Intangivel
Bens em uso

285.494

285.494

285.494

285.494

1.430.656

1.430.656

1.430.656

1.430.656

6.994

6.994

6.994

6.994

1.423.662

1.423.662

1.423.662

1.423.662

2.577.473

(-) Depreciação

-

37.

As

1.153.811

2.577.473
-

obrigações

1.153.811

com

2.577.473
-

os

1.153.811

2.577.473
-

1.153.811

Fornecedores

não

apresentaram variações significativas no período em análise, finalizando o primeiro
trimestre de 2020, com saldo de R$ 3.093.353 (três milhões, noventa e três mil, trezentos
e cinquenta e três reais) correspondendo a 38% do endividamento total, dos quais 93%
correspondem a títulos devidos à também recuperanda, Tintas Real.

38.

Os Impostos a Recolher também não apresentaram

oscilações significativas, perfazendo em março de 2020, saldo de R$ 4.060.059 (quatro
milhões, sessenta mil e cinquenta e nove reais), correspondendo a 49% do
endividamento, dos quais, 86% são relativos a débitos de ICMS.

39.

Com

crescimento

mensal,

decorrente

do

reconhecimento das incidências e obrigações devidas, as Obrigações Trabalhistas,
montam R$ 749.957 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e sete
reais) em março de 2020, dos quais 47% referem-se a INSS a recolher.
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40.

Na rubrica de Outras Obrigações de longo prazo,

observa-se, em fevereiro de 2020, o reconhecimento do valor de R$ 5.307 (cinco mil,
trezentos e sete reais), tendo apresentado aumento de 85% no mês seguinte, formando
o saldo de R$ 9.820 (nove mil, oitocentos e vinte reais) em março de 2020, alocados na
alínea Contratos Conta Corrente.
•

Existem registrados no ativo circulante da recuperanda Tintas Real, os mesmos
valores, indicando tratar-se de transações entre elas.

41.

As demais rubricas que compõem o endividamento,

não apresentaram movimentação no período em análise, sendo elas:
•

Adiantamento de Clientes na importância de R$ 20.429 (vinte mil, quatrocentos
e vinte e nove reais), relativos a recursos recebidos para a entrega da contratação
posterior, indicando o não cumprimento deste acordo;

•

Empréstimos/Financiamentos na importância de R$ 311.493 (trezentos e onze
mil, quatrocentos e noventa e três reais).

42.

O

Patrimônio

Líquido

continua

demonstrando

pequena melhora, em virtude dos Resultados positivos auferidos, porém permanece
com saldo negativo, ou seja, a descoberto na quantia de R$ 5.717.798 (cinco milhões,
setecentos e dezessete mil, setecentos e noventa e oito reais) em março de 2020, em
decorrência do reconhecimento com Prejuízos Acumulados na importância de R$
5.722.798 (cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e oito
reais).
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

dez/19

jan/20

fev/20

mar/20

Passivo

2.459.123

2.478.099

2.502.931

2.527.312

Circulante

8.208.110

8.226.692

8.230.452

8.235.290

Fornecedores

3.092.824

3.093.673

3.093.353

3.093.353

Impostos a Recolher

4.052.762

4.060.533

4.060.643

4.060.059

Obrigações Trabalhistas

728.318

740.564

744.534

749.957

Adiantamento de Clientes

20.429

20.429

20.429

20.429

2.284

-

-

-

311.493

311.493

311.493

311.493

-

-

5.307

9.820

Contas a Pagar
Emprestimos/Financiamentos
Não Circulante
Outras Obrigações

-

Patrimonio Liquido

-

Capital Social

5.748.987 5.000

Lucro/Prejuizo Acumulado

-

5.395.845 -

Lucro/Prejuizo do Periodo

-

358.142

43.

5.748.593 -

5.307

5.000
5.753.987 395

9.820

5.732.827 -

5.717.798

5.000

5.000

5.753.987 -

5.753.987

16.160

31.189

Com base nas informações patrimoniais apresentadas

acima podemos proceder com as análises dos Indicadores de Liquidez, que não
apresentaram variação, mantendo-se em situação insatisfatória, como segue:

Indicadores

dez/19

Liquidez Corrente - Liquidez Geral

44.

0,13

jan/20

fev/20

0,13

0,13

mar/20
0,13

O índice de Endividamento apresentou pequena

melhora no transcorrer dos meses analisados, contudo os passivos continuam
superiores aos ativos em 226%.

Indicadores
Endividamento
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329%
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B. Demonstração do Resultado do Exercício

45.

No primeiro trimestre de 2020, a Receita auferida se

fez linear, em virtude do reconhecimento mensal de alugueis na importância de R$
25.000 (vinte cinco mil reais), somando R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) no primeiro
trimestre de 2020.

46.

As Despesas Administrativas somam os maiores

gastos da recuperanda, absorvendo 45% da Receita auferida, totalizando o montante de
R$ 33.757 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e sete reais) no período de janeiro a
março de 2020, relativos a despesas com Funcionários.

47.

No mês de janeiro de 2020, houve o reconhecimento

de R$ 8.026 (oito mil e vinte e seis reais) relativos a Despesas Financeiras, decorrente
do reconhecimento de Juros Passivos.
48.

Com a inserção da locação como renda desta

recuperanda, o Resultado auferido no exercício corrente foi superavitário, auferindo
Lucro contábil, no montante de R$ 31.189 (trinta e um mil, cento e oitenta e nove reais).
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Em R$
Demonstração do resultado

dez/19

Receita

jan/20

2.253

(-) Deduções

-

Receita Liquida
(-) Custo

-

fev/20

25.000

mar/20

50.000

75.000

763

-

-

-

1.490

25.000

50.000

75.000

1.449

-

-

-

41

25.000

50.000

75.000

Lucro Bruto
Despesas Operacionais

-

475.627 -

16.838 -

26.239 -

36.578

(-) Despesas Administrativas

-

419.592 -

14.622 -

23.419 -

33.757

(-) Despesas Gerais

-

59.906 -

273 -

546 -

546

(-) Despesas Tributarias

-

94 -

1.943 -

2.274 -

2.274

Outras Receitas/Despesas Operacionais

3.965

-

-

-

475.586

8.162

23.761

38.422

Resultado Operacional

-

Resultado Financeiro

-

82.557 -

7.767 -

7.601 -

7.233

(-) Despesa Financeira

-

84.227 -

8.026 -

8.026 -

8.026

1.671

259

425

793

200.000

-

-

-

358.142

395

16.160

31.189

-

-

-

-

358.142

395

16.160

31.189

Receita Financeira
Receitas/Despesas Não Operacionais
Resultado antes do IRPJ e CSLL

-

(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo

-

C. Funcionários

49.

Foram disponibilizados documentos dos funcionários

dos meses analisados como: folha de pagamento, provisão de 13° salário e de férias,
protocolo de conectividade social, e sefip, indicando permanência de 1 (um) colaborador
no quadro de funcionários.

Funcionários em:

dez/19

Quantidade

jan/20
1

fev/20
1

mar/20
1

1

Fonte: Folha de Pagamento

50.

Foram disponibilizados também guias de INSS, FGTS

e IR sobre folha de pagamento, sem os comprovantes de recolhimento.
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D. Impostos

51.

Recebemos os relatórios de apurações do IPI e ICMS,

Sped fiscal e Sped PIS e COFINS.

III.

PENDÊNCIAS

52.
•

Esta administradora Judicial permanece no aguardo:

Documentação suporte, de ambas recuperandas, solicitada em relatório anterior
(fls. 938/967), mencionadas a seguir:

•

o

Razão geral do exercício de 2019.

o

Relatórios financeiros do Contas a Receber.

o

Relatórios financeiros do Contas a Pagar.

Esclarecimentos sobre a movimentação das contas descritas abaixo, conforme
solicitação realizada às fls. 1471/1493:
o

A rubrica de debentures; e

o

Penhora para compensação de impostos.

53.

No período analisado neste relatório, pede-se os

seguintes esclarecimentos relacionados a:
Tintas Real:
•

Sobre o que se refere a quantia de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), reconhecido
na rubrica de Créditos com Terceiros em fevereiro de 2020.

•

Baixa contábil no valor de R$ 3.193 (três mil, cento e noventa e três reais) em
fevereiro de 2020, no Imobilizado.

•

Abertura da alínea Outras Obrigações a Pagar, localizada na rubrica Obrigações
Trabalhistas, em março de 2020.

•

Explicação sobre a alínea Gerenciamento de Recursos de Terceiros, cujo saldo
em março de 2020 está contrário à sua natureza.

•

Abertura da rubrica Ajuste de Exercícios Anteriores em março de 2020.
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•

Explicação sobre as Despesas com Tributos e Contribuições, cujo saldo em março
de 2020 está contrário à sua natureza.

•

Comentar sobre o aumento ocorrido no quadro de funcionários em janeiro de
2020, em comparação a dezembro de 2019.
Tintas Six:

•

IV.

Apresentação do contrato de locação.

CONCLUSÃO

54.

A análise da TINTAS REAL, demonstrou melhora no

faturamento, quando comparado com o mesmo período do exercício anterior, porém o
resultado permanece insatisfatório, apurando prejuízo no primeiro trimestre do exercício
de 2020, além do elevado índice de endividamento, indicando a incapacidade de honrar
o total de dívidas constituídas, necessitando de capital de terceiros para tal.

55.

Enquanto a análise da TINTAS SIX demonstrou lucro

durante o trimestre analisado, oriundos da receita de aluguel. Ademais, houve aumento
nos disponíveis indicando que a receita de aluguel é paga a vista, assim diminuindo o
índice de endividamento, porém as dívidas permanecem superiores aos bens e direitos,
necessitando de capital de terceiros, para quitar o total das obrigações.
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V.

ENCERRAMENTO

56.

Essa

Administradora

informa

que

toda

a

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

57.

Sendo o que havia a relatar, a Administradora Judicial

permanece à disposição do Juízo, da Recuperanda, dos Credores e do Ministério Público
para prestar os esclarecimentos necessários.

São Paulo, 30 de abril de 2020.
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