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

Recuperação Judicial
Processo nº 0009446-03.2019.8.26.0506

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 MATTARAIA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA 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 dezembro de
2019.
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I.

INTRODUÇÃO

1.

Aos 22 de março de 2019, a empresa Mattaraia

Engenharia Indústria e Comércio Ltda., inscrita sob o CNPJ de nº 50.426.097/000177, tendo sua sede situada na Rodovia Anhanguera, KM 305-A, CJ2 e escritório
administrativo na Av. Maurílio Biagi, n°. 800, sala 501, ambos no Município de Ribeirão
Preto, no Estado de São Paulo, ingressou com o pedido de Recuperação Judicial e seu
deferimento ocorreu em 29 de março de 2019 (decisão de fls. 238/242).

2.

A então Recuperanda, atua no ramo de construção

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

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

3.

Representante
Quotas
R$
LINCOLN MATTARAIA
2.600.000 2.600.000,00
LINEU MATTARAIA
2.600.000 2.600.000,00
VERA LÚCIA MARTONE BRANCO MATTARAIA 2.600.000 2.600.000,00
7.800.000 7.800.000,00

Entre os anos de 2013 e 2017 a requerente prestou

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

Em 2018 a recuperanda apresentou faturamento

inferior a R$ 16.000.000 (dezesseis milhões de reais), dos quais R$ 6.000.000 (seis
milhões de reais) deram-se em relação à prestação de serviços com o Poder Público e
dos quais metade se encontra em atraso superior a noventa dias e sem data prevista
para recebimento, causando “quebra” em seu fluxo de caixa e impossibilitando manter
seus compromissos financeiros em dia.

II.

DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.

Cabe observar que a Recuperanda é a responsável

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

6.

A situação operacional e financeira da Recuperanda

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; (E) Demais Relatórios.

7.

Seguem

apresentadas

as

análises

dos

Demonstrativos Contábeis comparativos entre os meses de novembro de 2019,
abordado no relatório anterior, a dezembro de 2019, de acordo com os balancetes
mensais disponibilizados pela recuperanda.

A. Balanço Patrimonial

8.

Os Disponíveis não apresentaram movimentação

relevante no período analisado, encerrando o exercício de 2019, com a importância de
R$ 156.392 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais), distribuídos
da seguinte maneira:
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•

Aplicações Financeiras representando 95% das Disponibilidades, perfazendo
a importância de R$ 149.259 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta
e nove reais) em dezembro de 2019. Não foi disponibilizado extrato bancário do
“Banco Safra”, não sendo possível a validação do saldo apresentado.

•

Caixa apresenta recursos no montante de R$ 5.000 (cinco mil reais) em
dezembro de 2019, para o qual não foi disponibilizado relatório/controle de caixa.

•

Conta Corrente apresentam recursos na importância de R$ 2.133 (dois mil,
cento e trinta e três reais), condizentes com os extratos bancários
disponibilizados.

9.

Representando 10% do total do ativo as duplicatas a

receber de Clientes apresentam redução de 31% no período analisado, totalizando
recebíveis no montante de R$ 1.207.190 (um milhão, duzentos e sete mil, cento e
noventa reais), em dezembro de 2019.
•

Foram disponibilizados relatórios de Contas a Receber, data base dezembro de
2019, condizentes com os valores apresentados nos demonstrativos contábeis,
indicando que 51% referem-se a títulos com a empresa “DAERP – Dep de Água
e Esgoto de Ribeirão Preto”, conforme ilustrado no gráfico a seguir:
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10.

Em dezembro de 2019 as Contas Correntes de curto

e longo prazo, reduziram em 22%, somando R$ 481.273 (quatrocentos e oitenta e um
mil, duzentos e setenta e três reais):
•

Curto Prazo: A redução identificada é decorrente da alínea “Parque Bela Vista
Participações”, encerrando o exercício de 2019, com recebíveis na quantia de
R$ 108.105 (cento e oito mil, cento e cinco reais), sendo 61% referente a
“Vendas de Lotes Francisco Zele”.

•

Longo Prazo: não apresentou movimentação em dezembro de 2019, mantendo
o saldo de R$ 373.168 (trezentos e setenta e três mil, cento e sessenta e oito
reais) referente unicamente a empresa “Concrettar Concreto Mattaraia”.

11.

A rubrica de Outros Créditos sofreu redução de 8%

em dezembro de 2019, encerrando a análise com saldo de R$ 245.075 (duzentos e
quarenta e cinco mil e setenta e cinco reais), sendo que 63% correspondem a “Valores
a Faturar”, 15% a “Despesas do Exercício Seguinte” e o restante a “Adiantamentos de
Fornecedores e de 13º Salário”.

12.

A Mattaraia é socia detentora de 99% do Capital da

empresa “Arbeitt Infraestrutura”, conforme descrição a seguir:
•

Rateio de Custo e Despesa: Apresenta redução de 26% em dezembro de 2019,
restando o saldo de R$ 771.445 (setecentos e setenta e um mil, quatrocentos e
quarenta e cinco reais).

•

Ademais, houve manutenção nos Outros Investimentos em longo prazo,
mantendo saldo de R$ 1.540.535 (um milhão, quinhentos e quarenta mil,
quinhentos e trinta e cinco reais) em dezembro de 2019, dos quais 96%
equivalente a R$ 1.485.000 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais)
referem-se a empresa “Arbeitt Infraestrutura” e o restante é dividido entre “Títulos
de Capitalização” e “Investimentos”.

13.

O Imobilizado apresentou em dezembro de 2019,

crescimento de R$ 5.284 (cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais), relativos à
aquisição de bens de consórcio e bens de computadores e periféricos. Além disso,
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observa-se baixa de veículos no valor de R$ 50.704 (cinquenta mil, setecentos e quatro
reais), montando o saldo bruto de R$ 11.050.461 (onze milhões, cinquenta mil,
setecentos e quatro reais).
•

Mensalmente há o reconhecimento das Depreciações, perfazendo o saldo
líquido de Imobilizado, na monta de R$ 7.064.518 (sete milhões, sessenta e
quatro mil, quinhentos e dezoito reais).
o Cabe mencionar que de acordo com o relatório gerencial disponibilizado,
a baixa ocorrida na alínea de veículos é devida a perda total do bem - NF
2892 DE 18/12/2019 VEICULOS KIA K 2500 PLACA ETR 6376, CHASSI
KNCSHX73AB7523095.

Balanço Patrimonial

nov/19

Ativo
Circulante
Disponivel
Clientes

dez/19

12.848.217

11.628.193

3.757.741

2.582.798

154.575

156.392

1.746.769

1.207.190

Contas Correntes

139.105

108.105

Impostos a Recuperar

403.820

94.591

Outros Créditos

267.571

245.075

-

-

Rateio de custo e despesa

1.045.900

771.445

Não Circulante

9.090.476

9.045.395

373.168

373.168

Impostos a Recuperar

67.174

67.174

Outros Investimentos

1.540.535

1.540.535

Imobilizado

7.109.599

7.064.518

11.095.881

11.050.461

Administração de Ativos

Contas Correntes

Bens em Uso
(-) Depreciação Acumulada

14.

Os

-

3.986.281 -

Fornecedores

–

3.985.943

Recuperação

Judicial,

apresentaram redução de 53% em dezembro de 2019, montando saldo devedor de R$
2.477.220 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais).
•

Foram disponibilizados relatórios financeiros, que estão de acordo com os saldos
apresentados e indicando pagamentos na importância de R$ 2.833.277 (dois
milhões, oitocentos e trinta e três mil, duzentos e setenta e sete reais), em
dezembro de 2019.
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15.

Os demais Fornecedores apresentaram redução de

8% no período analisado, indicando maior volume de pagamento de débitos já
existentes, do que novas compras a prazo, encerrando dezembro de 2019 com saldo
de R$ 416.122 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e vinte e dois reais) sendo que
56% referem a dívidas com o fornecedor “Sulamericana Afiancadora LTDA”.
•

Foram disponibilizados relatório de Contas a Pagar, condizentes com o saldo
contábil apresentado.

16.

Houve

redução

de

10%

nas

Obrigações

Trabalhistas, encerrando o exercício com saldo de R$ 1.298.520 (um milhão, duzentos
e noventa e oito mil, quinhentos e vinte reais), sendo 68% relativos ao “INSS a recolher”.

17.

Mantendo valores em curto e longo prazo, as

Obrigações Tributárias conjuntamente somam R$ 4.458.171 (quatro milhões,
quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e um reais) em dezembro de 2019,
perfazendo 29% do endividamento total, divididos da seguinte maneira:
•

No curto prazo as obrigações tributárias auferiram aumento de 3% em dezembro
de 2019, decorrente do reconhecimento das incidências correntes e devidas,
totalizando R$ 1.497.484 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil,
quatrocentos e oitenta e quatro reais), dos quais, 30% são relativos a
“parcelamentos de tributos”.

•

No longo prazo houve redução de R$ 56.046 (cinquenta e seis mil, quarenta e
seis reais), em dezembro de 2019, decorrente da liquidação de parcelas devidas,
restando a quantia de R$ 2.960.687 (dois milhões, novecentos e sessenta mil,
seiscentos e oitenta e sete reais), sendo 75% referem-se a ’”Parcelamentos PRT
Programa de Regularização Tributária”.

18.

Os Empréstimos e Financiamentos apresentaram

redução de 42% em dezembro de 2019, montando o saldo de R$ 2.333.075 (dois
milhões, trezentos e trinta e três mil e setenta e cinco reais) dos quais 46%
correspondem a empréstimos com Banco Santander, conforme quadro a seguir:
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Empréstimos e Financiamentos

dez/19

BANCO SANTANDER S/A.RECUP.JUDI
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO SAFRA SA RECUP.JUDICIAL
BANCO SANTANDER S/A - FINAME R
JORGE LUIZ RASSI-RECUP.JUDICIA
MAGGI ADMINIST.CONSORCIO LTDA
BANCO BRADESCO S/A - FINAME
BANCO BRADESCO S.A RECUP.JUDIC
CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECUP.
BANCO VOLKSWAGEN S/A RECUP.JUD
FINANCEIRA ALFA S/A RECUP.JUDI
4LG PARTICIPACOES LTDA RECUP.J

1.062.033
620.000
151.629
102.252
95.231
92.697
74.784
58.960
44.516
18.872
7.100
5.000

Total

2.333.075

19.

A rubrica de Valores a Pagar correspondem a 17%

do total de dívidas em dezembro de 2019.
•

Comporta alíneas de valores a pagar a sócios, bancos, dentre outros, totalizando
o montante de R$ 2.550.453 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil,
quatrocentos e cinquenta reais):
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20.

As Outras Obrigações apresentaram redução de

56% no mês em análise, encerrando o exercício com saldo de R$ 1.224.993 (um
milhão, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e três reais) composto por:
•

Adiantamentos de Clientes montam R$ 947.965 (novecentos e quarenta e sete
mil, novecentos e sessenta e cinco reais) em dezembro de 2019, sendo
unicamente do cliente “Eduardo Carlos Rodrigues Nogueira”.

•

Honorários Diretoria no montante de R$ 218.853 (duzentos e dezoito mil,
oitocentos e cinquenta e três reais) em dezembro de 2019, dos quais 88% referese a “Pró-labore Recuperação Judicial”.

•

Administração de Ativos junto a empresa “Arbeitt Infraestrutura” no valor de
R$ 364.870 (trezentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais), foi
integralmente baixado em dezembro de 2019.

•

Contas Correntes de Sócios somam R$ 58.113 (cinquenta e oito mil, cento e
treze reais) em dezembro de 2019, divididos em 88% do sócio “Lincoln
Mattaraia” e o restante do sócio “Lineu Mattaraia”.

➢ Ademais houve manutenção de R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) em Conta
Corrente no longo prazo junto a empresa “Polimix Concreto Ltda”.

21.

O Patrimônio Líquido encerra o exercício de 2019

com saldo negativo de R$ 3.486.567 (três milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil,
quinhentos e sessenta e sete reais).
•

Houve tendo redução de 22% no mês analisado, devido ao reconhecimento de
deságio de recuperação judicial, perfazendo Prejuízos Acumulados no valor de
R$ 13.490.715 (treze milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e quinze
reais) até dezembro de 2019, somados a exercícios anteriores.
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Balanço Patrimonial

nov/19

dez/19

Passivo

12.848.217

11.628.193

Circulante

20.313.372

12.079.073

5.310.497

2.477.220

Fornecedores - Rec. Judicial
Fornecedores

452.551

416.122

Obrigações Trabalhistas

1.437.974

1.298.520

Obrigações Tributarias

1.459.470

1.497.484

Emprestimos e Financiamentos

4.022.234

2.333.075

Valores a Pagar

4.559.831

2.550.453

Banco - Saldo Negativo

281.267

281.267

Outras Obrigações

2.789.548

1.224.933

Não Circulante

3.091.733

3.035.687

-

-

3.016.733

2.960.687

Emprestimos e Financiamentos
Obrigações Tributarias
Contas Correntes

75.000

Patrimonio Liquido

-

75.000

10.556.887 -

3.486.567

Capital Social

7.800.000

7.800.000

Reserva Especial

2.204.148

2.204.148

Resultado Acumulado

-

16.357.938 -

12.700.224

Resultado do Exercicio

-

4.203.097 -

790.490

22.

Com

base

nas

informações

patrimoniais

apresentadas nos quadros acima, pode-se calcular os Indicadores de Liquidez, que
permanecem abaixo do satisfatório, como segue:
➢ A Liquidez Corrente mede a capacidade de liquidar as dívidas constituídas em
curto prazo, utilizado os disponíveis e bens de curto prazo, apresentando
melhora, tendo liquidez de R$ 0,21 (vinte e um centavos de real), para cada R$
1,00 (um real) devido em dezembro de 2019.
➢ A Liquidez Geral se utiliza do total de bens e direitos pra quitar o total de dívidas,
indicando possuir apenas R$ 0,18 (dezoito centavos de real) para cada R$ 1,00
devido no mês de dezembro de 2019.
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23.

O Endividamento apresentou melhora no mês em

análise, porém continua apresentando situação insatisfatória, tendo em vista que o
passivo é superior em 30% a totalidade de seus bens e direitos, indicando a
incapacidade de honrar seus compromissos sem a ajuda de terceiros.

Indicadores
Endividamento

nov/19

dez/19

182%

130%

B. Demonstração do Resultado do Exercício

24.

Não houve reconhecimento de Faturamento em

dezembro de 2019, tendo acumulado de janeiro a novembro de 2019 receitas na
importância de R$ 8.448.583 (oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e três reais).
•

Nota-se redução de 46% do faturamento do exercício de 2019, quando
comparado com o exercício anterior.

25.

Após as deduções dos impostos incidentes e vendas

canceladas, monta-se Receita Líquida de R$ 7.892.468 (sete milhões, oitocentos e
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noventa e dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) de janeiro a dezembro de
2019.

26.

Os Custos somam R$ 9.702.224 (nove milhões,

setecentos e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais) acumuladamente até dezembro
de 2019, relativos a custos com obras, funcionários e veículos, sendo superior a Receita
Liquida em R$ 1.809.776 (um milhão, oitocentos e nove mil, setecentos e setenta e seis
reais) acarretando Prejuízo Bruto.

27.

As Despesas Administrativas reconhecidas até

dezembro de 2019, somam R$ 1.826.716 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil,
setecentos e dezesseis reais) referente a aluguel de imóveis, pró-labore, honorários
advocatícios, despesas com pessoal, despesas com veículos, dentre outros gastos.

28.

De janeiro a dezembro de 2019 as Despesas

Financeiras somam R$ 1.508.260 (um milhão, quinhentos e oito mil, duzentos e
sessenta reais) dos quais 58% referem-se a Juros Financeiros, 36% correspondem a
Juros Pagos e o restante de 6% são relativos a Despesas Bancárias.
•

Se faz importante mencionar, o reconhecimento positivo na alínea juros
financeiros no mês de dezembro de 2019, no valor de R$ 111.482 (cento e onze
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais).

29.

As Receitas Financeiras apresentaram pico no mês

de dezembro de 2019, com o reconhecimento de Deságio dos créditos inscritos na
Recuperação Judicial, face a aprovação do plano pelos credores em assembleia, no
valor de R$ 4.243.974 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e
setenta e quatro reais) acumulando saldo de R$ 4.263.799 (quatro milhões, duzentos
e sessenta e três mil, novecentos e setenta e quatro reais) na rubrica, acumuladamente
até dezembro de 2019.
•

Ademais, devido o reconhecimento na alínea Deságio Recuperação Judicial, em
dezembro de 2019 a recuperanda aferiu Lucro no valor de R$ 3.412.607 (três
milhões, quatrocentos e doze mil, seiscentos e sete reais).
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30.

No exercício de 2019 auferiu Prejuízo de R$ 790.490

(setecentos e noventa mil, quatrocentos e noventa reais) acumuladamente até
dezembro de 2019, devido a receita obtida, não ser suficiente para cobrir os custos e
as despesas.
•

Conforme mencionado acima o resultado do mês de dezembro de 2019 foi de
Lucro devido a Receita Financeira.

Mensal em R$
Demonstração de Resultado

nov/19

dez/19

2019

Receita

615.056

-

8.448.583

Venda de Serviços

615.056

-

8.448.583

-

-

5.000

Outras Vendas
(-) Deduções

-

Receita Liquida

40.776 -

11.770 -

561.115

574.280 -

11.770

7.892.468

(-) Custos

-

767.728 -

250.771 -

9.702.244

Resultado Bruto

-

193.449 -

262.541 -

1.809.776

Despesas Operacionais

-

126.322 -

194.333 -

2.023.843

(-) Despesas Administrativas

-

125.284 -

194.233 -

1.826.716

(-) Despesas Tributarias

-

233 -

99 -

195.628

(-) Outras Despesas Operacionais

-

Resultado Operacional Liquido

-

319.770 -

Resultado Financeiro

-

8.667

3.877.413

2.755.539

1.811

3.765.931

4.263.799

Receita Financeira
(-) Despesa Financeira

-

805

10.478

- -

1.499

456.874 -

3.833.619

111.482 -

1.508.260

Resultado Não Operacional

- -

7.933

287.590

Receita Não Operacional

- -

7.933

287.590

Resultado antes do IR/CSLL

-

Provisão IR/CSLL

328.437
-

Resultado do exercicio

-

328.437

3.412.607 3.412.607 -

790.490
790.490

C. Funcionários

31.

Foram disponibilizados para o mês em analise os

seguintes relatórios:
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•

Relatório de folha de pagamento sintético, folha de pró-labore, relatório de
funcionários em férias, provisão de 13º salário e de férias, protocolo de
conectividade social, sefip, indicando 46 colaboradores no quadro de
funcionários em dezembro de 2019.

•

Foram disponibilizados guias de IRRF s/ Salários e GPS, sem os comprovantes
de recolhimento.

Funcionários em:

nov/19

Quantidade

48

dez/19
46

Fonte: Sefip

D. Impostos

32.

Foram disponibilizados para dezembro de 2019,

DARF’S e comprovantes de recolhimento de PIS, COFINS e CSRF, GIA e Apuração
de PIS e COFINS.
•

Em dezembro de 2019, recebemos DARF’S e comprovantes de recolhimento de
Parcelamento PRT e Parcelamento Simplificado, Guia e comprovante de
pagamento de ISS, recebemos também DARF e comprovante de recolhimento
de IRRF sobre serviços e IRRF sobre aluguel.

E. Demais Relatórios

33.

Foram disponibilizados Fluxo de Caixa de dezembro

de 2019, indicando entradas na quantia de R$ 1.598.778 (um milhão, quinhentos e
noventa e oito mil, setecentos e setenta e oito reais) e saídas na importância de R$
1.596.961 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e um
reais) tendo a movimentação relativo a Administração de Ativos Arbeitt

em

recebimentos no valor de R$ 674.500 (seiscentos e setenta e quatro mil e quinhentos
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reais) e pagamentos no valor de R$ 650.000 (seiscentos e cinquenta mil) dentro do mês
analisado.

III.

PENDÊNCIAS

34.

A recuperanda esclareceu dúvidas contidas nas fls.

31/46, referente relatório dos meses de julho a agosto de 2019, ficando pendente o
questionamento abaixo:
•

Ainda sobre os imobilizados, foi questionado esclarecimentos sobre baixa de R$
510.000 (quinhentos e dez mil reais) relativos a máquinas e acessórios, no mês
de agosto de 2019.

IV.

CONCLUSÃO

35.

De

acordo

com

a

análise

dos

documentos

disponibilizados, a MATTARAIA mantém altos gastos com custos e despesas, que são
maiores que as receitas, onde, de forma acumulada, cauda acumulo de prejuízo no
exercício de 2019. É interessante mencionar que:
•

Em dezembro não foi registrado faturamento, indicando possível paralização nas
atividades neste período (constatada operação, por esta Administradora Judicial,
no exercício 2020).

•

Houve lucro nos meses de outubro e dezembro de 2019, oriundos de
reconhecimento de receitas financeiras.

V.

ENCERRAMENTO

36.

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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37.

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, 23 de março de 2020.
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