.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 03ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.

Recuperação Judicial
Autos n° 0015005-58.2019.8.26.0564

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 MARTIN BIANCO
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e MARTIN
BIANCO COMPRESSORES PEÇAS E SERVIÇOS - EIRELI, vem respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei n° 11.101/2005
apresentar Relatório das Atividades das Recuperandas, referente ao período de
março a maio de 2020.
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I.

INTRODUÇÃO

1.

A empresa Martin Bianco Comércio e Importação de

Máquinas e Equipamentos Ltda. iniciou suas atividades em 1978 e a empresa Martin
Bianco Compressores Peças e Serviços Eireli no ano de 2012, atuando na atividade
empresarial para a prestação de serviços de instalações elétricas e pneus (ar
comprimido), na área industrial, comercio de bombas hidráulicas, compressores de ar e
sistemas de tratamento de ar comprimido, bem como manutenção e vendas de peças e
componentes para estes equipamentos.

2.

Com o rompimento de contrato da empresa que

representava 90% do seu faturamento, as Recuperandas começaram a enfrentar
diversos problemas financeiros no ano de 2003, tendo que reduzir seu quadro de
funcionários, pois já não possuíam recursos suficientes para honrar seus compromissos
com as Instituições Financeiras e com os impostos estaduais e federais.

3.

Ainda assim, buscaram se reinventar, conquistaram

novos clientes, alcançando soerguimento.

4.

Porém, com o aumento dos juros e da inflação

atrelados à instabilidade política e econômica, que ocasionaram drástica redução nas
vendas, intensificando sua crise financeira, o grupo ingressou com pedido de
Recuperação Judicial em 09 de novembro de 2018, que foi deferido em 19 de dezembro
de 2018.

II.

DA 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

72-936.1 AL / MM / JP

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

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

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 06/07/2020 às 17:53 , sob o número WSBO20701758279
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 9087B91.

fls. 267

.

6.

A situação operacional é apresentada a partir dos

documentos solicitados às Recuperandas conforme: (A) Balanço Patrimonial; (B)
Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Funcionários; e, (D) Impostos.

7.

As informações que seguem foram compiladas dos

balancetes mensais de fevereiro de 2020, reportado em relatório anterior, a maio de
2020.

MARTIN BIANCO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LTDA

A. Balanço Patrimonial
8.

A rubrica Disponibilidades não apresentou variações

significativas nos meses analisados, sendo composta pelas alíneas Caixa e Bancos,
apresentando, em maio de 2020, o montante de R$ 143 (cento e quarenta e três reais).
Ademais cabe comentar:
•

A empresa concentra suas operações financeiras junto ao banco Santander,
apresentando, em maio de 2020, a importância de R$ 92 (noventa e dois reais).
Foram disponibilizados os extratos bancários, do período analisado, estando
condizentes com os saldos contábeis apresentados.
o Nos meses de análise verifica-se que todas as entradas de recursos, tem
a discriminação de “TED DIFERENTE TITULARIDADE”, sendo possível
identificar apenas o CNPJ ou CPF de origem que complementa a descrição
do lançamento no extrato. Observa-se que os valores recebidos estão
classificados em alíneas de Clientes e Empréstimos conforme balancetes
apresentados, porém não podemos afirmar qual a composição de saldo de
cada alínea, uma vez que não nos foi fornecido relatório de suporte
contendo o desmembramento de valores.
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•

O Caixa apresenta média de movimentação de R$ 5.000 (cinco mil reais) mensais,
totalizando em maio de 2020, a quantia de R$ 50 (cinquenta reais). Não foram
enviados relatórios com a comprovação dos valores pagos e recebidos do período
em análise.

9.

Os valores a receber de Clientes apresentaram

constante e gradativo crescimento no transcorrer dos meses analisados somando, em
maio de 2020, recebíveis no montante de R$ 144.705 (cento e quarenta e quatro mil,
setecentos e cinco reais).
•

Observa-se que os valores escriturados mensalmente como recebíveis, de março
a maio de 2020, divergem do faturamento do mesmo período, conforme
demonstrado abaixo:

Descrição

mar/20

Faturamento (Conta de Resultado)
Recebíveis de Clientes (Ativo Circulante)

•

abr/20

mai/20

70.389

63.909

63.539

109.769

80.984

81.603

Não foram disponibilizados relatórios com a composição de recebíveis que
suportem os saldos contábeis nos períodos analisados.

10.

A rubrica de Outros Créditos representa 36% do total

do ativo, equivalente ao valor de R$ 338.560 (trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e
sessenta reais) em maio de 2020, sendo que a alínea de maior representatividade se
refere a Empréstimos, perfazendo 7% da rubrica.

Outros Créditos
Empréstimos
ICMS a recuperar
Martin Bianco Compressores
Total

mar/20

abr/20

mai/20

273.691

312.631

294.691

32.690

32.690

32.690

8.430

8.430

10.910

314.810

353.750

338.290
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•

Não foram disponibilizados relatórios com abertura dos valores classificados
como Empréstimos para validação dos saldos contábeis apresentados.

11.

O Ativo Não Circulante é composto unicamente pelo

Imobilizado, que mantem Bens Imóveis - Edifício na importância de R$ 600.000
(seiscentos mil reais), onde as variações ocorridas referem-se ao reconhecimento
mensal das Depreciações, totalizando o Imobilizado Líquido de R$ 470.000
(quatrocentos e setenta e mil reais) em maio de 2020.

Balanço Patrimonial

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

Ativo

844.456

922.445

968.583

953.408

Circulante

368.456

448.445

496.583

483.408

Disponível

141

160

139

143

121.845

133.474

142.694

144.705

Clientes
Outros Créditos

246.470

314.810

353.750

338.560

Não Circulante

476.000

474.000

472.000

470.000

Imobilizado

476.000

474.000

472.000

470.000

600.000

600.000

600.000

600.000

124.000 -

126.000 -

128.000 -

130.000

Bens Móveis
(-) Depreciação

-

12.

As

obrigações

com

os

Fornecedores

não

apresentaram variação no período analisado, permanecendo com saldo de R$ 4.438.850
(quatro milhões quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais) em maio de
2020, representando 79% do endividamento total.
•

Não foi disponibilizada composição financeira para conciliação com o saldo
contábil.

13.

As Obrigações Tributárias estão alocadas em contas

de curto e longo prazo, somando, em maio de 2020, o montante de R$ 1.109.614 (um
milhão, cento e nove mil, seiscentos e quatorze reais), perfazendo 20% do
endividamento total.
•

As alíneas que compõem Obrigações Tributárias de curto prazo, montaram, em
maio de 2020, saldo de R$ 211.619 (duzentos e onze mil, seiscentos e dezenove
reais), estando divididas em:
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Obrigações Tributárias de Curto Prazo

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

IRPJ a Recolher

87.318

97.814

97.814

97.814

Cofins a Recolher

49.288

51.400

53.317

55.223

CSLL a Recolher

26.770

32.709

32.709

32.709

PIS-PASEP a Recolher

10.238

10.695

11.111

11.524

CSLL, Cofins e PIS-PASEP Fonte a Recolher

9.664

9.664

9.664

9.664

ISS Retido na Fonte a Recolher

1.342

2.222

2.496

2.496

IRRF s/ Serviços Prestados a Recolher

2.115

2.115

2.115

2.115

74

74

74

206.694

209.300

211.619

ISS a Recolher
Total

186.735

o O crescimento mensal da rubrica se dá ao reconhecimento da apuração de
impostos sobre vendas e contratação de serviços de terceiros.

•

As Obrigações Tributárias de longo prazo referem-se a Parcelamentos Fiscais
e Parcelamento de ICMS, apresentando redução de 3% em maio de 2020,
totalizando o valor de R$ 897.994 (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e
noventa e quatro reais).
o De acordo com as “Demonstrações Contábeis” e “Extratos Bancários”,
houve pagamento dos parcelamentos tributários em fevereiro e maio de
2020, porém não foram disponibilizados os comprovantes de recolhimento.

14.

A rubrica Outras Obrigações apresentou, em maio de

2020, o montante de R$ 21.684 (vinte e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais),
sendo composta unicamente pela alínea de Prestadores de Serviços Diversos PJ,
apresentando constante movimentação, indicando novas contratações de serviços, e
pagamentos regulares.

15.

De fevereiro a maio de 2020, os Empréstimos

apresentaram crescimento de 94%, totalizando o montante de R$ 21.387 (vinte e um mil,
trezentos e oitenta e sete reais), relativos a valores recebidos da coligada MARTIN
BIANCO COMPRESSORES, estando devidamente conciliado com as Demonstrações
Contábeis da credora.
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16.

O Patrimônio Líquido apresenta crescente melhora

no transcorrer dos meses em análise, reflexo dos lucros mensais auferidos, contudo,
permanece a descoberto em R$ 4.638.127 (quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil,
cento e vinte e sete reais) devido ao prejuízo acumulado de exercícios anteriores. Em
maio de 2020 apresentou Prejuízos Acumulados no montante de R$ 5.821.385 (cinco
milhões, oitocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e cinco reais), sendo que lucro
auferido no exercício de 2020 perfaz o montante de R$ 161.907 (cento e sessenta e um
mil, novecentos e sete reais).

Balanço Patrimonial

fev/20

Passivo

mar/20

abr/20

mai/20

844.456

922.446

968.583

953.408

Circulante

4.646.528

4.685.534

4.681.623

4.672.153

Fornecedores

4.438.850

4.438.850

4.438.850

4.438.850

186.993

206.694

209.300

211.619

20.684

39.990

33.473

21.684

934.530

941.360

942.829

919.381

Obrigações Tributárias
Outras Obrigações
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações Tributárias
Patrimonio líquido

-

Capital Social

11.000

17.830

19.299

21.387

923.530

923.530

923.530

897.994

4.736.602 380.624

Reserva de Lucro

802.634

Lucros/Prejuízos Acumulados
Lucros/Prejuízos do Exercicio

17.

-

5.983.292 63.432

4.704.449 - 4.655.869 - 4.638.127
380.624

380.624

380.624

802.634

802.634

802.634

5.983.292 - 5.983.292 - 5.983.292
95.585

144.165

161.907

Com base nas informações patrimoniais apresentadas

nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos indicadores de liquidez, que continua
apontando situação insatisfatória, devido ao expressivo montante devido aos
Fornecedores, como segue:
•

A Liquidez Corrente demonstra a capacidade de quitação para cada real devido
em obrigação em Curto Prazo utilizando-se dos Disponíveis e Realizáveis do
mesmo período, apontando nos meses analisados, a capacidade de liquidação é
de apenas R$ 0,10 (dez centavos de real) para honrar cada real devido.

•

A Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas da empresa
utilizando-se de seus disponíveis e realizáveis em curto e longo prazo. Em maio
de 2020, demonstra liquidez de R$ 0,03 (três centavos de real), não possuindo
capacidade de quitação satisfatória.
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B. Resultado do Exercício
18.

Observamos

manutenção

da

operação

desta

Recuperanda, obtendo Receita acumulada no montante de R$ 333.656 (trezentos e
trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) e apresentando a média de R$
66.000 (sessenta e seis mil reais) mensal.
•

Observa-se em março de 2020, crescimento nas vendas de 24%, em relação ao
mês de fevereiro de 2020, seguido pela queda de 10%, conjuntamente nos meses
de abril a maio de 2020, em comparação ao faturamento de março de 2020.

•

A Receita apresentada até o momento refere-se à venda de serviços a terceiros.
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19.

O total de Receitas Líquidas, considerando as

deduções relativas a impostos incidentes sobre o faturamento, alcançou o montante de
R$ 321.403 (trezentos e vinte e um mil, quatrocentos e três reais), acumuladamente entre
os meses de janeiro a maio de 2020.

20.

As Despesas Administrativas e Gerais montam R$

62.224 (sessenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) em maio de 2020,
representando 19% da Receita Liquida. O maior gasto desta rubrica refere-se à
contratação de Serviços Prestados por Terceiros, que representam 57% do gasto.
•

Em março de 2020, foram constituídas as provisões de IRPJ e CSLL no valor de
R$ 16.435 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), referente ao
primeiro trimestre de 2020, de acordo com sua opção de tributação, refletido no
aumento mensal do mesmo período. Não foram disponibilizadas as memórias de
cálculo do referido imposto, não sendo possível validar os valores.

21.

A rubrica de Receita/Despesa Financeira apresenta

saldo acumulado no valor de R$ 87.271 (oitenta e sete mil, duzentos e setenta e um
reais) em maio de 2020, sendo que 99,5% referem-se ao reconhecimento de “juros sobre
empréstimos e financiamentos”.
•

Em maio de 2020 houve o reconhecimento do valor de R$ 30.562 na alínea de
juros sobre empréstimos, não sendo possível identificar a qual empréstimo referese este valor, sendo necessários maiores esclarecimentos sobre este lançamento.

22.

Acumuladamente entre os meses de janeiro e maio de

2020, a Recuperanda vem auferindo lucro contábil na importância de R$ 161.907 (cento
e sessenta e um mil, novecentos e sete reais), indicando que a operação se faz
superavitária.
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Em R$ - mensal
Demonstração de Resultado

fev/20

Receita
Venda
(-) Impostos

-

Receita Liquida
Resultado Bruto
Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas e Gerais
(-) Depreciações

-

Resultado Operacional Liquido

abr/20

mai/20

2020

56.789

70.389

63.909

63.539

333.656

56.789

70.389

63.909

63.539

333.656

2.479 54.310

(-) Custos

mar/20

2.644 67.745

2.333 61.576

2.319 61.220

12.253
321.403

-

-

-

-

54.310

67.745

61.576

61.220

4.309 -

35.486 -

12.883 -

12.723 -

6.309 -

33.486 -

10.883 -

10.723 -

62.224

2.000 -

2.000 -

2.000 -

2.000 -

10.000

58.620

32.260

48.693

48.496

321.403
72.224

249.178

Resultado Financeiro

-

28.175 -

106 -

114 -

30.754 -

87.271

Receita/Despesa financeira

-

28.175 -

106 -

114 -

30.754 -

87.271

Resultado antes do IR/CSLL

30.445

32.153

48.580

17.742

161.907

Resultado do exercicio

30.445

32.153

48.580

17.742

161.907

C. Funcionários
23.

Não foram disponibilizadas informações sobre a

existência de colaboradores. Além disso, nota-se que não há registro, na contabilidade,
de obrigações trabalhistas e previdenciárias.

D. Impostos
24.

Foram disponibilizadas, as apurações mensais de PIS,

COFINS, ISS, relativo ao período analisado, que condizem com o montante
contabilizado, e com o registro de notas fiscais de serviços prestados.

MARTIN BIANCO COMPRESSORES PEÇAS E SERVIÇOS – EIRELI

A. Balanço Patrimonial
25.

A rubrica de Disponibilidades apresentou constante

crescimento nos últimos meses, atingindo, em maio de 2020, a importância de R$
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204.942 (duzentos e quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais), sendo que 98%
deste valor esta concentrado na alínea Banco Conta Movimento – Banco Itaú, onde
ocorrem todas as movimentações financeiras da Recuperanda, enquanto o restante
encontra-se distribuído em “aplicações financeiras” e “caixa”.
•

Foram disponibilizados extratos do Banco Itaú, de março a maio de 2020,
apresentando divergências com o saldo contábil do mesmo período, sendo
necessária a conciliação dos valores, como segue demonstrado abaixo:

Conciliação de Saldos

mar/20

Banco Itau - Extrato
Banco Itau - Contabil

26.

abr/20

mai/20

216.336

216.336

326.615

72.403

115.053

203.627

Os valores a receber de Clientes apresentaram

constância no período sob análise, montando R$ 1.708.581 (um milhão, setecentos e
oito mil, quinhentos e oitenta e um reais) em maio de 2020, representando 79% do Ativo
Total.
•

Observa-se que o valor faturado mensalmente está sendo reconhecido na rubrica
de Clientes e o valor recebido condiz com os valores de recebimentos
apresentados em banco. Pode-se dizer que os valores faturados em 2020 estão
sendo recebidos, ficando pendente de recebimentos valores anteriores a este
exercício conforme demonstrado nos balancetes disponibilizados.

•

Não foi disponibilizada composição financeira de recebíveis que suporte os saldos
contábeis apresentados.

27.

A rubrica de Outros Créditos perfaz o montante de R$

49.387 (quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais) em maio de 2020, divididos
em:

Outros Créditos

Adiantamento de Despesas
Martin Bianco Comércio
Adiantamento de fornecedores

mai/20
16.000
21.387
12.000
49.387
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•

A alínea MARTIN BIANCO COMÉRCIO está conciliada entre as empresas.

•

Para as demais alíneas não foi apresentado relatório para a validação dos saldos.

28.

Os

Tributos

a

Recuperar

não

apresentaram

movimentação nos períodos analisados, mantendo o saldo de R$ 76.452 (setenta e seis
mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais), sendo este valor referente à ICMS a
Recuperar de exercícios anteriores.

29.

De maneira geral, os Estoques apresentaram, de

fevereiro a maio de 2020, redução de 37%, atingindo o montante de R$ 64.329 (sessenta
e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais).
• Não foram disponibilizados controle dos estoques, para a validação do saldo
contábil.

30.

O Ativo não Circulante é composto unicamente pelo

Imobilizado, com bens na importância de R$ 60.400 (sessenta mil e quatrocentos reais),
indicando a aquisição de Móveis e Utensílios no valor de R$ 1.500 (mil e quinhentos
reais) em maio de 2020, além do reconhecimento mensal das Depreciações sobre
“Móveis e Utensílios” e “Máquinas e Equipamentos”, totalizando o montante líquido de
R$ 55.457 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) em maio de
2020.

Em R$
Balanço Patrimonial

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

Ativo

1.889.187

1.977.218

2.006.575

2.159.148

Circulante
Disponível

1.833.757

1.922.279

1.952.126

2.103.691

70.115

74.088

116.568

204.942

Clientes

1.560.576

1.654.435

1.643.911

1.708.581

Outros Créditos

30.754

33.829

52.706

49.387

Tributos a Recuperar

76.452

76.452

76.452

76.452

Estoques

95.860

83.474

62.488

64.329

Não Circulante

55.430

54.939

54.448

55.457

Imobilizado

55.430

54.939

54.448

55.457

58.900

58.900

58.900

60.400

Bens Móveis
(-) Depreciação

-

3.470 -

3.961 -

4.452 -
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31.

As obrigações com os Fornecedores apresentaram,

em maio de 2020, o montante de R$ 47.592 (quarenta e sete mil, quinhentos e noventa
e dois reais), indicando a não quitação de dividas anteriores, sendo pagas as constituídas
no mês, conforme identificado nos balancetes disponibilizados.
•

Não foi disponibilizada composição financeira para a validação dos saldos
contábeis.

32.

Em maio de 2020, as Obrigações Tributárias

totalizaram o saldo devedor de R$ 1.707.748 (um milhão, setecentos e sete mil,
setecentos e quarenta e oito reais) alocadas em contas de curto e longo prazo,
representando 49% do total de dívidas constituídas.
•

No curto prazo os débitos fiscais apresentaram, em maio de 2020, o montante de
R$ 386.080 (trezentos e oitenta e seis mil e oitenta reais), apontando crescimento
de 65%, no transcorrer dos meses analisados, decorrente do reconhecimento dos
impostos incidentes e menor fluxo de pagamento. Observa-se que há evidências
que os impostos referentes às obrigações trabalhistas não estão sendo
recolhidos, bem como os impostos referentes à operação comercial da empresa
– Simples Nacional (DAS).
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•

No longo prazo os Parcelamentos de Dividas Ativas, dos quais 95% são relativos
a pendências com os pagamentos do Simples Nacional, totalizaram o montante
de R$ 1.321.667 (um milhão, trezentos e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e
sete reais) em maio de 2020.

33.

As Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

somaram, em maio de 2020, o montante de R$ 302.704 (trezentos e dois mil, setecentos
e quatro reais) apresentando crescimento mensal em média de 8%, referente ao
reconhecimento de valores relativos a Obrigações Previdenciárias, Contribuições:
Sindical e Assistencial e Provisões de Férias e 13° Salários.

34.

A rubrica Empréstimos e Financiamentos de curto e

longo prazo perfez, em maio de 2020, o saldo de R$ 30.573 (trinta mil, quinhentos e
setenta e três reais).
•

No curto prazo refere-se a empréstimo constituído em julho/2019 relativo ao
Empréstimo Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 19.663 (dezenove mil,
seiscentos e sessenta e três reais).

•

No longo prazo refere-se a empréstimo junto a MARTIN BIANCO COMÉRCIO,
somando, em maio de 2020, o montante de R$ 10.910 (dez mil novecentos e dez
reais).
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35.

No período em análise, a rubrica de Outras Contas a

Pagar apresentou o montante de R$ 77.495 (setenta e sete mil, quatrocentos e noventa
e cinco reais) em maio de 2020, sendo composta por valores a pagar relativos a aluguel,
condomínio e serviços de terceiros. Nota-se constante variação nesta rubrica, referente
à alínea de Prestadores de Serviços Diversos PJ o qual não é possível detalhar, pela
ausência de relatórios de suporte para a conciliação dos valores contábeis.

36.

O

Patrimônio

Líquido

apresentou

significativo

decréscimo no período sob análise, perfazendo, em maio de 2020, saldo a descoberto
no valor de R$ 6.963 (seis mil, novecentos e sessenta e três reais), em decorrência ao
reconhecimento de Prejuízo Acumulado no valor de R$ 102.363 (cento e dois mil,
trezentos e sessenta e três reais).

Em R$
Balanço Patrimonial

fev/20

mar/20

abr/20

mai/20

Passivo

1.889.187

1.977.218

2.006.575

2.159.148

616.186

688.121

766.854

833.534

19.663

19.663

19.663

19.663

Circulante
Emprestimos e Financiamentos
Fornecedores

54.537

49.146

56.506

47.592

Obrigações Tributárias

234.671

289.901

333.821

386.080

Obrigações Trabalhistas e Previdenciarias

231.545

267.383

288.596

302.704

Contas a Pagar

75.770

62.027

68.268

77.495

Não Circulante

1.328.817

1.330.787

1.330.442

1.332.577

2.400

8.430

8.430

10.910

1.326.417

1.322.357

1.322.012

1.321.667

Emprést. Nacionais Martin Bianco Comercio
Obrigações Tributárias
Patrimonio líquido

-

55.817 -

41.690 -

90.722 -

95.400

95.400

95.400

95.400

Reserva de Lucro

-

28.806 -

28.806 -

28.806 -

28.806

Lucros/Prejuízos do Exercicio

-

122.411 -

108.284 -

157.316 -

73.557

Capital Social

37.

Com

base

nas

informações

6.963

patrimoniais

disponibilizadas nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos índices de liquidez,
que apresentam variações mensais, como segue:
•

A Liquidez Corrente demonstra a capacidade de quitação para cada real devido
em obrigação em curto prazo, no mês de maio de 2020, utilizando-se dos
Disponíveis e Realizáveis do mesmo período, apontando capacidade de
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liquidação de R$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos) para honrar cada
real devido, mantendo situação satisfatória.
o Alertamos que a Recuperanda vem apresentado um decréscimo de seus
valores o que pode vir a comprometer a capacidade de quitação de sua
divida em curto prazo.
•

A Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas da
Recuperanda utilizando-se de seus Disponíveis e Realizáveis em Curto e Longo
Prazo, apresentando pequena melhora em maio de 2020, atingindo capacidade
de liquidação de R$ 0,97 (noventa e sete centavos de real) para liquidar cada real
devido, quase alcançando situação satisfatória.

38.

O Endividamento apresenta evolução crescente nos

meses analisados, onde, em maio de 2020, fica no limite do endividamento, indicando a
possível necessidade de recursos de terceiros para a quitação integral de suas
obrigações constituídas.

Índices de Liquidez

fev/20

Endividamento

mar/20

103%

abr/20

102%

mai/20

105%

100%

B. Resultado do Exercício
39.

O

Faturamento

é

composto

por

vendas

de

“mercadorias” e “prestação de serviços”, acumulando entre os meses de janeiro a maio
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de 2020, receitas na importância de R$ 1.469.105 (um milhão, quatrocentos e sessenta
e nove mil, cento e cinco reais), dos quais 63% são decorrentes de venda de mercadoria.

40.

Acumuladamente, os Custos absorveram 27% da

Receita Líquida (faturamento deduzido os impostos incidentes sobre a nota fiscais e as
devoluções/cancelamentos) auferida no período de janeiro a maio de 2020, totalizando
R$ 350.915 (trezentos e cinquenta mil, novecentos e quinze reais), no entanto se faz
importante apresentar que os custos se referem à venda de mercadorias e representam
38% das vendas de mercadorias acumuladas até maio de 2020.
41.

As Despesas com Pessoal correspondem a 40% da

Receita Liquida, atingindo o montante de R$ 519.930 (quinhentos e dezenove mil,
novecentos e trinta reais), constituído de forma linear, até abril de 2020, apresentando
em maio de 2020, redução de 28%, em relação ao mês anterior.
•

Observa-se redução de 3 (três) colaboradores em maio de 2020.

42.

As Despesas Gerais somaram, em maio de 2020, a

quantia de R$ 387.754 (trezentos e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro
reais), absorvendo 30% da Receita Liquida, sendo que o maior gasto refere-se a
contratação de Serviços Prestados por Terceiros, montando, em maio de 2020, o
montante de R$ 238.761 (duzentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e um reais).
43.

A Despesa Financeira é representada por “juros e

multas”, “despesas com IOF” e “tarifas bancárias”, totalizando R$ 9.653 (nove mil,
seiscentos e cinquenta e três reais) em maio de 2020, sendo que despesas com Juros
72-936.1 AL / MM / JP

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

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

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 06/07/2020 às 17:53 , sob o número WSBO20701758279
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 9087B91.

fls. 282

.

sobre Empréstimos e Financiamentos, somaram R$ 4.904 (quatro mil, novecentos e
quatro reais).

Em R$ - mensal
Demonstração de Resultado

fev/20

Receita

mar/20

225.992

Serviços Prestados
Vendas de Mercadoria

-

1.469.105

109.763

116.595

137.234

545.460

228.414

125.227

200.618

923.645

- -

Resultado Bruto

Total

337.852

93.271

225.992

(-) Custos

mai/20

241.822

132.721

(-) Impostos
Receita Liquida

abr/20

338.176

47.592 290.584

22.962 -

80.103 -

33.612 208.210

50.716 287.136

90.984 -

49.017 -

173.033
1.296.071
350.915

203.030

210.481

117.226

238.119

945.156

153.463 - 1.009.061

Despesas Operacionais

-

275.778 -

193.788 -

165.090 -

(-) Despesas com Pessoal

-

102.916 -

113.234 -

114.331 -

82.273 -

519.930

(-) Alugueis e Arrendamentos

-

18.381 -

18.380 -

15.341 -

16.487 -

93.303

(-) Despesas Gerais

-

147.461 -

61.683 -

36.652 -

53.376 -

387.754

(-) Impostos e Taxas

-

6.549

1.725 -

835 -

5.659

(-) Depreciações

-

Resultado Operacional Liquido

-

Resultado Financeiro

-

4.511 -

2.565 -

(-) Despesa Financeira

-

4.513 -

2.571 -

-

471 72.748

Receita Financeira

491 16.692 -

2

491 -

491 -

2.414

84.656 -

63.904

1.168 -

898 -

9.653

1.171 -

910 -

9.676

47.864

5

3

12

23

Resultado antes do IR/CSLL

-

77.259

14.127 -

49.032

83.758 -

73.557

Resultado do exercicio

-

77.259

14.127 -

49.032

83.758 -

73.557

C. Funcionários
44.

Foi disponibilizado para o período em análise: folha de

pagamento sintética, relatórios de provisões de decimo terceiro e férias, SEFIP, do qual
teve as quantidades de colaboradores mensais compiladas no quadro abaixo, como
segue:

Funcionários
Quantidadade

jan/20
11

fev/20

mar/20
12

abr/20
13

mai/20
13

Fonte: GFIP / SEFIP / FOLHA

•

Observa-se redução de 3 (três) colaboradores em maio de 2020.
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45.

Não

foram

apresentados

os

comprovantes

de

quitações salariais e demais encargos trabalhistas, no entanto, a análise aos balancetes
mensais disponibilizados indica a ocorrência de pagamentos de salários e de pró-labore.

D. Impostos
46.

Foram disponibilizadas, relativa ao período analisado,

as apurações mensais de ICMS, ISS e Simples Nacional, que suportam os valores
contabilizados, e os livros de entradas e saídas.

III.

PENDÊNCIAS

47.

Com base nos documentos apresentados, se fazem

necessárias comprovações documentais e esclarecimentos adicionais sobre os
seguintes pontos:

•

Martin Bianco Comércio e Importação de Máquinas e Equipamentos Ltda.:
o Comentar/justificar sobre a significativa diferença da rubrica de Clientes
nos meses analisados, no comparativo do Faturamento do mesmo
período.
o Disponibilizar composição da alínea de Empréstimos, alocada dentro da
rubrica de Outros Créditos, bem como a evidência do devedor e justificar
os aumentos ocorridos.
o Apresentação da documentação referente ao Parcelamento do ICMS,
reconhecido em dezembro de 2019.
o Em fevereiro de 2020, no grupo de Despesas Administrativas, na conta
de Serviços Prestados por Terceiros, houve um lançamento a crédito no
valor de R$ 30.283 (trinta mil, duzentos e oitenta e três reais). Apresentar
esclarecimentos sobre este lançamento.
o O grupo de receitas, em fevereiro de 2020, apresenta estorno na linha de
Vendas de Mercadorias no Mercado Interno no valor de R$ 11.120 (onze
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mil, cento e vinte reais). Se faz necessário o esclarecimento sobre este
lançamento.
o Se faz necessário o envio mensal da posição de “contas a receber” e de
“contas a pagar”, que suporte para os valores apresentados no Balancete
de Verificação.
•

Martin Bianco Compressores Peças e Serviços – Eireli
o Se faz necessário esclarecimentos sobre o valor de R$ 16.000 (dezesseis
mil reais) na alínea Adiantamento de Despesas, constituído no exercício
de 2019.
o Disponibilizar o Controle/Mapa do Imobilizado, bem como os cálculos da
depreciação até fevereiro de 2020.
o Disponibilizar o Controle de Estoques.
o Faz-se necessário o envio mensal da posição de “contas a receber” e de
“contas a pagar”, que suporte para os valores apresentados no Balancete
de Verificação.
o Causa para o não registro de Simples Nacional da rubrica de Impostos,
em conta de Resultado, em fevereiro de 2020.
o Faz-se necessário verificar a constante variação do custo de vendas de
mercadorias, que não apresenta a mesma variação apresentada na linha
de vendas de mercadorias.

IV.

DILIGÊNCIA

Data: 21/05/20
Local: Via Anchieta, Km 22,5 – 129 – CEP. 09823-000- Bairro Assunção – São Bernardo
do Campo - SP
Responsável: Sr. João Vicente Martin Bianco
Preposto: Pedro Roberto da Silva
•

A visita foi conduzida pela Sra. Heloise, Gerente Administrativa da empresa.
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Portaria
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Recepção

Sala da Diretoria

Comercial
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Planejamento de Vendas

Tecnologia da Informação

Sala de Reunião

Controlador de Ponto

Estoque / Arquivo
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Preposto: Pedro Roberto da Silva

V.

CONCLUSÃO

48.

Apesar da crise criada pelo Covid 19, as Recuperandas

estão operando normalmente e apresentando estabilidade nos últimos meses, onde a
Recuperanda Martin Bianco Comércio e Importação de Máquinas e Equipamentos
Ltda. vem auferindo resultado positivo, em virtude da redução gasto operacional,
enquanto a Martin Bianco Compressores Peças e Serviços Eireli apresenta cenário
diferente, não conseguindo margem suficiente para obtenção de lucro, tendo por
principal causa, o elevado gasto com contratação de serviços de terceiros.
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49.

Ademais, foram evidenciados pagamentos e reduções

nas obrigações, indicando que as Recuperandas vêm liquidando parte de suas dívidas
correntes.

VI.

DO ENCERRAMENTO

50.

Essa

Administradora

informa

que

toda

a

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

51.

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, 06 de julho de 2020.

72-936.1 AL / MM / JP

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

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

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 06/07/2020 às 17:53 , sob o número WSBO20701758279
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0015005-58.2019.8.26.0564 e código 9087B91.

fls. 291

