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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL CÍVEL DA
COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,

Recuperação Judicial
Autos nº 1000800-60.2019.8.26.0514
LASPRO CONSULTORES LTDA., Administradora
Judicial nomeada nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por
CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHÕES LTDA. (COPEL), vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 22,
II “a” e “c”, da Lei nº 11.101/2005, apresentar o RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES, referente ao período de novembro a dezembro de 2021.
.
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I.

INTRODUÇÃO
1.

A

CONFORTO

REDE

COMERCIAL

DE

COLCHÕES LTDA. (“COPEL”) iniciou suas atividades na década de 1960 com
uma pequena loja de comercialização de espumas, plásticos e produtos para
tapeçaria. No final dos anos 60, quando surgiram os primeiros colchões de
espumas no Brasil, passou a atuar no segmento colchoeiro, tornando-se pioneira
no setor varejista de colchões.
2.

Segundo a Recuperanda, a retração da

economia a partir de 2014 e o desaquecimento das vendas na construção civil
afetaram diretamente o segmento colchoeiro, que sofreu forte crise nos 2 (dois)
anos subsequentes.
3.

Sustenta que, em 2017, o setor colchoeiro

sofreu um novo golpe, desta vez com o Furacão Harvey, nos Estados Unidos da
América, que destruiu uma planta de fabricação de Diisocianato de Tolueno
(TDI), principal matéria-prima para fabricação de espumas, reduzindo o
abastecimento desse insumo no país e, por consequência, elevando os preços
em até 25%, sendo repassado ao preço final do produto em, aproximadamente,
14%.
4.

Afirma que o que culminou no agravamento de

sua crise foi a negativação de dívida por parte de seu principal fornecedor, que
protestou mais de 750 títulos inadimplidos e propôs ação de execução. Sem
opção, em 30 de abril de 2019, apresentou pedido de Recuperação Judicial, cujo
processamento foi deferido em 02 de maio de 2019.
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I.1.

QUADRO SOCIETÁRIO E ENDEREÇOS
5.

O capital social da empresa é de R$ 2.800.000

(dois milhões e oitocentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente
do País, conforme abaixo:

CONFORTO REDE COMERCIAL DE COLCHOES LTDA
CNPJ: 61.522.850/0001-44
AV LINS DE VASCONSELOS nº 160, COMPLEMENTO 162, CAMBUCI, CEP: 01537-000, SÃO PAULO - SP
Quadro Societário
ISRAEL SAPIRO

Quotas

Valor

2.799.400

99,98% R$

2.799.400

600

0,02% R$

600

2.800.000

100,00% R$

2.800.000

JONAS GARCIA SANTOS
Total

%

6.

A seguir, em relação às lojas ativas, consta a

informação de 36 (trinta e seis) lojas, sendo 01 (uma) classe A, conforme
relatório disponibilizado em novembro 2021:
ENDEREÇO

BAIRRO

1

Av. Lins de Vasconcelos, 160

SP - Cambuci

3

Al. Lorena, 1724

SP - Jd Paulista

5

R. Dos Pinheiros, 1458/ 1462/1464

SP - Pinheiros

7

R. Voluntários da Pátria, 1800

SP - Santana

13

R. Clemente Alvares, 120

SP - Lapa

16

Rua Urussui, 214

SP - Itaim

26

Rua Dezenove de Maio, 396 - Jd Albatroz

SP - Bertioga

27

Av. D. Pedro II, 2.718

SP - STº André

28

Av. Portugal, 1.013

SP - STº André

34

Alameda Araguaia, 750/751 - loja 8

SP - Alphaville

41

R. Bento Freitas, 168 e 174

SP - Sta. Cecilia

Loja
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II.

41

R. Bento Freitas, 168 e 174

SP - Sta. Cecilia

45

Av. Corifeu Azevedo Marques, 385

SP - Butantã

48

Av. Otto Baumgart, 500 LJ. 235

SP - Lar Center

49

Av. Ibirapuera, 2.696

SP - Indianópolis

52

Av. Pacaembú, 1173, 1183

SP - Pacaembu

53

Rua Capitão Nascimento, 20

SP - Jaçanã

54

Av. Prof. Izoraida Marques Peres, 88

SP - Sorocaba

55

R. Domingos de Morais, 2200/2204

SP - Vl. Mariana

59

R. Gal. Francisco Glicério, 954

SP - Centro

60

R. da Moôca, 2476

SP - Moóca

62

R. Sete de Setembro, 318

SP - Guarulhos

63

R. Teodoro Sampaio, 1791

SP - Pinheiros

64

R. Teodoro Sampaio, 1661

SP - Pinheiros

66

Av. Interlagos, 2225/Lj.165

SP - Interlagos

67

Av. Presidente Vargas, 1.686

SP - Ribeirão Pre

76

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1299

SP - Jd. América

80

Av. Ibirapuera, 3312

SP - Indianopolis

81

Avenida Coronel Silva Teles, 246 compl. 252

SP - Campinas

83

Av. Aricanduva, 5.555 Loja 131

Interlar Aricandu

87

R. Monteiro de Melo, 162, 173

SP - Lapa

92

Av. Jabaquara, 502

SP - Jabaquara

94

Av. Tucuruvi, 668

SP - Tucuruvi

96

Av. Presidente Kenndy, 1500/Lj. 9 e 10

SP - Ribeirão Pre

98

Av. Das Nações Unidas, 12.551/Lj. 314

SP - Brooklin Pta

A8 Rua Coronel Souza Franco, 823

SP - Centro

P1

SP - Itupeva

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonoli, 3049 Gal. 1, 2 e 3

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.

Cabe observar que a Recuperanda é a

responsável pelo fornecimento das informações contempladas neste Relatório,
inclusive sob as penas do art. 171, da Lei nº 11.101/2005.
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8.

A

situação

operacional

e

financeira

da

Recuperanda é apresentada a partir da análise dos documentos recebidos,
conforme termo de diligência anteriormente entregue: (A) Balanço Patrimonial;
(B) Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Fluxo de Caixa; (D)
Funcionários; e, (E) Impostos.
9.

As informações que seguem são parte da

análise contábil dos documentos disponibilizados pela Recuperanda, dos meses
de julho a outubro de 2021, já apresentado em relatório anterior, a dezembro de
2021.
A. BALANÇO PATRIMONIAL
10.

No semestre analisado, nota-se que os

Créditos Fiscais, alocados no ativo circulante e no ativo não circulante,
correspondem ao principal ativo da Recuperanda, perfazendo 34% deste, no
montante de R$ 19.179.103 (dezenove milhões, cento e setenta e nove mil,
cento e três reais).
•

No ativo circulante, observa-se variação no semestre analisado, onde tais
movimentações decorrem principalmente da alínea de PIS/COFINS não
cumulativos, que consistem em deduzir dos débitos apurados de cada
contribuição, os respectivos créditos admitidos na legislação, totalizando
R$ 1.696.513 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e
treze reais), dos quais 89% referem-se ao IPI a recuperar.

•

O ativo não circulante não apresenta variação à longa data,
permanecendo com saldo de R$ 17.482.590 (dezessete milhões,
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quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa reais), relativos
ao IRPJ e CSLL.
11.

Considerando a movimentação do semestre, é

possível identificar aumento de R$ 875.019 (oitocentos e setenta e cinco mil e
dezenove reais) nos Estoques, influenciados principalmente pelos saldos de
Mercadoria para revenda e Produtos acabados, totalizando, em dezembro de
2021, R$ 8.540.029 (oito milhões, quinhentos e quarenta mil e vinte e nove
reais), representando 15% do ativo total, condizentes com o relatório de suporte
disponibilizado.
12.

Consta abaixo a composição e evolução da

rubrica, conforme dados extraídos dos balancetes do semestre analisado:

13.

Nota-se,

entre

os

meses

novembro

e

dezembro de 2021, acréscimo de R$ 2.490 (dois mil, quatrocentos e noventa
reais), indicando a aquisição de móveis e utensílios, totalizando R$ 29.358.354
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(vinte e nove milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e
quatro reais) em Bens em Uso. Ademais, manteve R$ 12.645.603 (doze
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e três reais) em
Intangível, sendo mensalmente reconhecidas as depreciações e amortizações,
perfazendo Imobilizado/Intangível líquido de R$ 7.533.960 (sete milhões,
quinhentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta reais), correspondendo a
13% do ativo total de dezembro de 2021.
14.

Outros 15% do total de bens e direitos se

referem aos Investimentos, mantendo, desde julho de 2019, saldo de R$
8.213.750 (oito milhões, duzentos e treze mil, setecentos e cinquenta reais), dos
quais 90% referem-se ao Terreno Barra do Turvo, contabilizado pelo valor justo.
15.

Representando 5% do total do ativo, a rubrica

de Outros Créditos apresenta variações constantes, perfazendo, em dezembro
de 2021, saldo de R$ 3.005.374 (três milhões, cinco mil, trezentos e setenta e
quatro reais), dos quais 78% referem-se à alínea Adiantamento Pradecorar,
principal responsável pela movimentação da rubrica nos últimos meses.
•

Foram disponibilizados os extratos bancários da Pradecorar, bem como a
conciliação e os comprovantes de transferência, apurando o seguinte
cenário:

o

Conciliação contábil Pradecorar x Copel: R$ 2.335.594 (dois milhões,
trezentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais),
condizente com o saldo na alínea adiantamento à Pradecorar, no
registro contábil da COPEL, em dezembro de 2021.
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o

Conciliação contábil Pradecorar x Israel Sapiro: movimentação (+)
entrada / (-) saída, com saldo de R$ 6.762 (seis mil, setecentos e
sessenta e dois reais). Neste subitem, cabe destacar que são
movimentações financeiras registradas no extrato da Pradecorar, mas
que não envolvem a Recuperanda, em dezembro de 2021.
16.

As demais rubricas estão distribuídas no ativo

circulante e não circulante, assim sendo:
•

Clientes: em constante crescente, de julho a dezembro de 2021,
decorrentes, principalmente, das movimentações de cartões de
crédito/débito, totalizam, R$ 8.429.992 (oito milhões, quatrocentos e vinte
e nove mil, novecentos e noventa e dois reais).
o Foram disponibilizadas a composição, de forma sintética, do Contas
a receber, apresentando saldo condizente com a contabilidade,
relativo à alínea créditos por vendas.

•

Caixa e Equivalente de Caixa: apresentou variações ao longo do
semestre analisado, totalizando, em dezembro de 2021, R$ 169.825
(cento e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais), dos quais
74% são relativos aos recursos mantidos em Aplicações Financeiras, em
dezembro de 2021.
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17.

Com obrigações no passivo circulante e

passivo não circulante, o Endividamento total atingiu, em dezembro de 2021, a
importância de R$ 156.987.200 (cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e
oitenta e sete mil e duzentos reais), onde R$ 32.643.266 (trinta e dois milhões,
seiscentos e quarenta três mil, duzentos e sessenta e seis reais) referem-se às
dividas concursais e o restante, de R$ 124.343.933 (cento e vinte e quatro
milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e três reais), a
dívidas extraconcursais.
•

Credores extraconcursais: De forma geral, as variações demonstram
tendência crescente, embora haja meses que tenham apresentado leve
decréscimo, conforme gráfico abaixo:
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o 52% do endividamento extraconcursal correspondem às Obrigações
Fiscais alocadas no passivo circulante e no passivo não circulante,
representado pelo montante de R$ 65.186.526 (sessenta e cinco
milhões, cento e oitenta e seis mil, quinhentos e seis reais) em
dezembro de 2021. No passivo circulante, apresentou tendência
crescente no semestre analisado, registrando no último trimestre,
aumento de R$ 1.631.540 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil,
quinhentos e quarenta reais), relativos principalmente ao ICMS e
COFINS, somando R$ 53.406.983 (cinquenta e três milhões,
quatrocentos e seis mil, novecentos e oitenta e três reais), dos quais
40% se referem ao COFINS a recolher e 41% ao ICMS a recolher. No
passivo não circulante, não apresentou variação desde março de
2021, permanecendo com saldo de R$ 11.779.543 (onze milhões,
setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais),
dos quais 43% são relativos ao COFINS a recolher – REFIS.
▪

O crescimento ao longo dos últimos 6 (seis) meses, no passivo
circulante, estão relacionados principalmente ao ICMS a recolher.
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▪

Existem algumas alíneas com valores negativos, somando R$ 676
(seiscentos e setenta e seis reais), em dezembro de 2021,
indicando a necessidade de regularização contábil.

•

As Obrigações Trabalhistas alocadas no passivo circulante e passivo
não circulante, representam 45% do endividamento extraconcursal, tendo
apresentado tendência crescente no último semestre analisado,
decorrentes, principalmente, ao aumento dos valores devidos de INSS
totalizando, desta forma, R$ 55.922.527 (cinquenta e cinco milhões,
novecentos e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e sete reais), em
dezembro de 2021.

72.996 CT | MH/MM

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 03/03/2022 às 18:38 , sob o número WJMJ22403140198
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000800-60.2019.8.26.0514 e código C81C4B7.

fls. 8593

.

18.

As

obrigações

com

os

Fornecedores

reconhecidas no passivo circulante apresentaram variações ao longo do
semestre analisado. Enquanto isso, no passivo não circulante, não houve
variações nos últimos meses analisados, perfazendo, conjuntamente, saldo
devedor de R$ 30.767.035 (trinta milhões, setecentos e sessenta e sete mil e
trinta e cinco reais), equivalendo a 20% do endividamento total.
•

Foram disponibilizados os relatórios de suporte, de forma analítica,
condizentes com os saldos.
19.

Em linha decrescente, decorrente da redução

do Banco Daycoval – sessão de direitos creditórios e abatimentos nos contratos
de empréstimos n° 84374-3 e 84427-8, os Empréstimos e Financiamentos,
totalizaram, em dezembro de 2021, R$ 260.248 (duzentos e sessenta mil,
duzentos e quarenta e oito reais), composto integralmente por Banco Daycoval.
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20.

A rubrica Outras Obrigações apresentou

variações ao longo do semestre analisado, decorrentes em maior parte da
movimentação da alínea Outras Contas a Pagar e Pedidos a Faturar, todavia, no
passivo não circulante, a rubrica Outras Contas a Pagar não apresentou
variação, somando, conjuntamente, R$ 4.850.864 (quatro milhões, oitocentos e
cinquenta mil, oitocentos e sessenta e quatro reais), em dezembro de 2021.
•

Outras Obrigações, totalizando R$ 70.598 (setenta mil, quinhentos e
noventa e oito reais), composto por INSS retido.

•

Outras Contas a Pagar, totalizando R$ 4.757.122 (quatro milhões
setecentos e cinquenta e sete mil, cento e vinte e dois reais), composto
por Aluguéis Recuperação Judicial e Processos Cíveis Recuperação
Judicial.
21.

Com Prejuízos Acumulados no montante de

R$ 108.777.932 (cento e oito milhões, setecentos e sessenta e sete mil,
novecentos e trinta e dois reais), somados de exercícios anteriores, até
dezembro de 2021, o Patrimônio Líquido da COPEL atingiu saldo a descoberto
de R$ 100.620.420 (cento milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e vinte
reais).
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22.

Com

base

nos

dados

patrimoniais

apresentados acima, foi possível proceder à análise dos Indicadores de
Liquidez, tendo como cenário ideal índice igual ou superior a 1 (um). Observase que a Recuperanda permanece com capacidade de liquidação abaixo dos
níveis satisfatórios, indicando déficit financeiro, como segue:
•

O índice de liquidez corrente mede a capacidade de quitação das
dívidas de curto prazo, alocadas no passivo circulante, utilizando-se dos
disponíveis e realizáveis de curto prazo, alocados no ativo circulante,
apresentando, em dezembro de 2021, liquidez de R$ 0,22 (vinte e dois
centavos de real) para honrar cada real devido.

•

O índice de liquidez seca é semelhante ao índice de liquidez corrente,
entretanto, desconsidera os estoques, detendo, em dezembro de 2021,
capacidade de R$ 0,14 (quatorze centavos de real) para cada real devido.

•

O índice de liquidez geral mede a capacidade de quitação de todas as
dívidas da empresa, utilizando-se de todos seus ativos disponíveis e
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realizáveis. Encerra o mês de dezembro de 2021 com margem de R$ 0,26
(vinte e seis centavos de real) para cada real devido.

23.

Ao analisar o índice de Endividamento Geral

performado, observa-se variação nos últimos 6 (seis) meses, tendo demonstrado
decréscimo no último bimestre, mas mantendo elevado endividamento, tendo em
vista

que

as

dívidas

superam

seus

ativos,

indicando

que

mesmo

desmobilizando-se, a Recuperanda deverá recorrer aos recursos advindos de
terceiros para liquidar suas obrigações já existentes.
Indicadores
Endividamento Geral

jul/21
286%

ago/21
289%

set/21
286%

out/21
285%

nov/21
282%

dez/21
279%

B. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
24.

Nota-se variação no faturamento ao longo do

semestre analisado, auferindo Receita na importância de R$ 85.250.721 (oitenta
e cinco milhões, duzentos e cinquenta mil, setecentos e vinte e um reais),
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acumulado do exercício 2021. Abaixo, gráfico evolutivo da receita dos últimos 6
(seis) meses:

25.

Após as Deduções dos impostos incidentes na

operação e devoluções ocorridas, a Receita Líquida apresentou de forma
acumulada até dezembro de 2021, o montante de R$ 61.571.904 (sessenta e
um milhões, quinhentos e setenta e um mil, novecentos e quatro reais).
26.

Os Custos absorveram 41% da receita líquida

auferida, equivalentes ao montante de R$ 25.106.739 (vinte e cinco milhões,
cento e seis mil, setecentos e trinta e nove reais), somados de janeiro a
dezembro de 2021.
•

Nos últimos 6 (seis) meses, houve variação decorrente principalmente de
CMV (Custo de Mercadoria Vendida) – mercado nacional.

72.996 CT | MH/MM

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 03/03/2022 às 18:38 , sob o número WJMJ22403140198
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000800-60.2019.8.26.0514 e código C81C4B7.

fls. 8598

.

27.

As Despesas Operacionais apresentaram, de

janeiro a dezembro de 2021, gastos de R$ 37.196.827 (trinta e sete milhões,
cento e noventa e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais), estando distribuídas:
•

Despesas de Vendas: foi o gasto mais representativo, tendo consumido
46% da receita líquida auferida, de janeiro a dezembro de 2021,
equivalentes ao montante de R$ 28.217.668 (vinte e oito milhões,
duzentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e oito reais),
representado em maior parte por despesas com aluguéis – pessoa
jurídica e pessoa física, seguida de gastos com comissão sobre vendas.

•

Despesas Administrativas: apresentaram leve variação nos últimos 6
(seis) meses, relativos principalmente à assessoria jurídica e assessoria
empresarial, somando, de janeiro a dezembro de 2021, R$ 6.445.575
(seis milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta
e cinco reais), composto principalmente por: serviços de terceiros,
despesas com pessoal administrativo e depreciação.

•

Despesas Administrativas Depósitos: apresentaram R$ 2.799.717
(dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, setecentos e dezessete
reais), de janeiro a dezembro de 2021, tendo os maiores gastos com
despesa com pessoal administrativos de fábrica e aluguel.

•

Outras Receitas Operacionais: Foram apuradas receitas no valor de R$
266.132 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e dois reais), de
janeiro a dezembro de 2021, onde a fração maior corresponde por
ressarcimento de custos (bonificados), receitas de aluguel e o restante a
receitas diversas.
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28.

O Resultado Financeiro é composto pelo

reconhecimento das despesas e receitas financeiras, refletindo de forma
acumulada até dezembro de 2021, gastos de R$ 550.475 (quinhentos e
cinquenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais).
•

Receitas Financeiras: de janeiro a dezembro de 2021, apresentou a
importância de R$ 3.520.523 (três milhões, quinhentos e vinte mil,
quinhentos e vinte e três reais), dos quais 99,99% são relativos aos
descontos obtidos.

•

Despesas Financeiras: de janeiro a dezembro de 2021, perfaz a monta
de R$ 4.070.998 (quatro milhões, setenta mil, novecentos e noventa e oito
reais), relativos em maior parte aos juros e taxas de administração de
cartão de crédito.
29.

A Recuperanda apresentou Prejuízo Contábil

de R$ 1.282.137 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e sete
reais) de forma acumulada, de janeiro a dezembro de 2021, uma vez que as
receitas auferidas foram insuficientes para cobrir o elevado gasto operacional.
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30.

•

Em análise ao resumo da DRE, temos:

Receita Líquida X Custos: A flutuação dos Custos acompanhou
levemente a tendência da Receita Líquida, indicando que ambas estão
correlacionadas.

•

Receita Líquida X Despesas Operacionais: Observa-se que as
Despesas Operacionais apresentaram variações, não similar a flutuação
da Receita Líquida, indicando que os gastos incorridos não estão
diretamente correlacionados com o faturamento auferido, líquido das
deduções.

•

Receita Líquida X Resultado do Período: O Resultado do Período
apresentou similaridade com a flutuação da Receita Líquida, entretanto,
reflete os gastos incorridos relativos aos custos e despesas operacionais.
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C. FLUXO DE CAIXA
31.

Foi

disponibilizado

o

Fluxo

de

Caixa,

condizentes com o saldo apresentado na contabilidade e conciliado com os
extratos bancários.
•

Foi disponibilizado o extrato bancário da empresa “Pradecorar”,
conciliação (já detalhado neste relatório) dos meses de novembro e
dezembro 2021, constando pagamentos de DARF’s, pagamento para
Visão Contábil e comprovantes de transferência para a COPEL. Além
disso, consta recebimento e transferência para o Sr. ISRAEL SAPIRO,
que, segundo os gestores, tais transferências são referentes à/ao: “O Sr.
Israel por vezes quando recebe o pró-labore manda o dinheiro para a
conta da Pradecorar por conta de eventuais bloqueios na conta pessoal
dele.”, ressaltando ainda que se trata de movimentações financeiras entre
Pradecorar e Sr. Israel Sapiro.

D. FUNCIONÁRIOS
32.

Foram disponibilizados o resumo da folha de

pagamento, provisão de férias e 13º salários, pró-labore, conectividade social e
mapa de movimentação dos colaboradores mês a mês, pois o saldo de
colaboradores ativos no resumo de folha de pagamento não representa o cenário
real.
33.
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“Sobre o TOTVS o sistema de conferência da folha
padrão inclui no relatório toda rescisão complementar
feito, por esse motivo sempre irá sair no relatório que
enviamos a vocês.
Sendo assim iremos enviar todo mês essa planilha
com a evolução de admitidos e demitidos da
empresa”.
34.

Conforme quadro do período analisado, a

COPEL apresentou 212 (duzentos e doze) colaboradores ativos, em dezembro
de 2021, a saber:

MÊS
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

INICIAL
198
196
191
198
203
202

35.

FUNCIONARIOS MÊS A MÊS
FERIAS AFASTADOS CONTRAT. DEMISSÃO FINAL
24
7
6
8
196
26
5
3
8
191
27
8
12
5
198
10
1
10
5
203
10
4
4
5
202
23
4
12
2
212

Conforme fluxo de caixa disponibilizado pela

Recuperanda e extratos bancários, foram verificados os pagamentos das verbas
salariais até dezembro de 2021, além de encargos sociais e férias.
E. IMPOSTOS
36.

Foi disponibilizada a apuração de dezembro de

2021 em relação ao ICMS de 57 lojas. Adicionalmente, faz-se necessária a
composição do saldo acumulado.
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37.

Ademais, foram disponibilizadas as guias de IR

de terceiros, PCC (PIS/COFINS/CSLL) e ISS do mês de competência de
dezembro de 2021, com os respectivos comprovantes de recolhimento, guia de
ICMS, com os respectivos comprovantes dos meses de competência dezembro
de 2021 e, por fim, SPED Contribuições do mês de competência de novembro
de 2021, e SPED Fiscal do mês de competência de dezembro de 2021.
III.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

IV.

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
38.

Em Assembleia Geral de Credores ocorrida em

16 de setembro de 2020, foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial e seu
Modificativo, com as alterações externadas em assembleia, conforme ata do
conclave juntada às fls. 5.888/5.895 dos autos.
39.

Por sua vez, a decisão assemblear foi

homologada pelo Douto Juízo Recuperacional, conforme r. sentença proferida
em 6 de outubro de 2020, juntada às fls. 6005/6012 dos autos do processo.
40.

A r. sentença que homologou o Plano de

Recuperação Judicial e seu Modificativo e concedeu a Recuperação Judicial à
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COPEL foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (“DJE”) em 14 de
outubro de 2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente,
qual seja, em 15 de outubro de 2020, conforme certidão de publicação de fls.
6037/6040 dos autos.
41.

Conforme Plano de Recuperação Judicial e

seu Modificativo, aprovado pelos credores e homologado pelo Douto Juízo
Recuperacional, as formas de pagamentos são:
•

Classe I – trabalhistas: recebimento dos seus créditos sem deságio em
até 12 (doze) meses, após a publicação da decisão da homologação do
plano de recuperação judicial através de parcelas mensais e sucessivas.
o Os créditos, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por
trabalhador, de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três)
meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, serão pagos
em até 30 (trinta) dias após a publicação da decisão de
homologação

do

Plano

de

Recuperação

Judicial

e

seu

Modificativo, em conformidade com o artigo 54, § único, da Lei nº
11.101/2005.
o Correção IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a títulos
de juros remuneratórios será pago 0,5% ao ano, e a título de juros
de mora será pago 0,5% ao ano, totalizando 1% ao ano entre juros
remuneratórios e juros de mora, corrigidos a partir da propositura
do plano de recuperação judicial.
o Para os credores trabalhistas com valores superiores a 150 (cento
e cinquenta) salários-mínimos, se limita ao pagamento na classe I
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o pagamento de até 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos,
sendo o excedente transferido em créditos quirografários, na
Classe III.
▪

Conforme sentença de homologação do Plano de Recuperação
Judicial e seu Modificativo, juntada às fls. 6005/6012 dos autos
em epígrafe, os créditos inscritos no quadro geral de credores
ao longo do processo de recuperação judicial serão pagos em
até 12 (doze) meses da concessão da recuperação judicial ou,
se inscritos após findo este prazo, para pagamento imediato.

•

Classe II – Garantia Real: Recebimento sem deságio no prazo de 60
(sessenta) meses, amortização em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais
e sucessivas, com 12 (doze) meses de carência, totalizando prazo total
de 60 (sessenta) meses.
o O primeiro pagamento ocorrerá no 13º (décimo terceiro) mês, após
publicação da sentença de homologação do plano de recuperação
judicial
o Correção monetária TR – taxa referencial, a título de juros
remuneratórios será pago 0,5% ao ano e a título de juros de mora
será pago 0,5% ao ano, totalizando 1% ao ano entre juros
remuneratórios e juros de mora. Tanto a Taxa Referencial quanto
os juros incidirão sobre o passivo a partir da data da publicação da
decisão da homologação do plano de recuperação judicial.
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o Destaca-se que, considerando a relação de credores atual, não há
credores incluídos na Classe II, o que pode ser ratificado pelo
quadro resumo do quórum da Assembleia Geral de Credores,
acostado aos autos naquela oportunidade, juntada às fls. 5904 dos
autos.
•

Classe III – Credores Quirografários: Deságio 79,5% e com
amortização em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, com
carência de 20 (vinte) meses, prazo total de recebimento 140 (cento e
quarenta) meses.
o Correção IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a títulos
de juros remuneratórios será pago 0,5% ao ano, e a título de juros
de mora será pago 0,5% ao ano, totalizando 1% ao ano entre juros
remuneratórios e juros de mora, corrigidos a partir da propositura
do plano de recuperação judicial.
o Início dos pagamentos em 30 (trinta) dias após a homologação do
Plano de Recuperação Judicial e seu Modificativo. Efetuando o
pagamento dos juros e correções mensais até o 20º (vigésimo)
mês, e a partir do 21º (vigésimo primeiro) mês a amortização do
principal + juros e correções em 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e sucessivas.
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•

Classe IV – ME e EPP: Deságio de 48,3% sobre os créditos com
amortização em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas, com
carência de 20 (vinte) meses e prazo total de 140 (cento e quarenta)
meses.
o Correção IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a títulos
de juros remuneratórios será pago 0,5% ao ano, e a título de juros
de mora será pago 0,5% ao ano, totalizando 1% ao ano entre juros
remuneratórios e juros de mora, corrigidos a partir da propositura
do plano de recuperação judicial.
o Início dos pagamentos 30 (trinta) dias após a homologação do
Plano de Recuperação Judicial e seu Modificativo. Efetuando o
pagamento dos juros e correções mensais até o 20º (vigésimo)
mês, e a partir do 21º (vigésimo primeiro) mês a amortização do
principal + juros e correções em 120 (cento e vinte) parcelas
mensais e sucessivas.
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Credores Parceiros
•

Credores financeiros
o Os contratos de empréstimos terão taxas de juros pactuadas
livremente entre as partes a cada operação.
o Os empréstimos deverão ser utilizados como fomento à atividade
econômica, tendo vencimento único de 100% do valor emprestado
em data estipulada entre as partes a cada empréstimo, desde que
superior a 60 (sessenta) dias.
o Os credores receberão seus créditos destinando-se 2% do valor de
cada operação, sendo pagos na mesma data de vencimento do
principal emprestado, e será deduzido do saldo devedor da dívida
sujeito à recuperação judicial.

•

Credores fornecedores
o Amortização em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e
sucessivas, com carência de 20 (vinte) meses e deságio de 57,5%.
O primeiro pagamento ocorrerá no 21º (vigésimo primeiro) mês
após a publicação da sentença de homologação do Plano de
Recuperação judicial. Serão pagos os juros e o principal da dívida,
conforme demonstrado no fluxo de caixa projetado.

•

Credores Locadores
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o Redução do deságio de 79,5% para 50% (cinquenta por cento),
mantendo a carência de 20 (vinte) meses, e a amortização de 60
(sessenta) parcelas mensais e sucessivas.
Alienação de Ativos
•

Previsão de venda de ativos, o saldo será integralizado ao caixa da
Recuperanda, fomentando, assim, a sua atividade e possibilitando o
pagamento a seus credores e o cumprimento do Plano de Recuperação
Judicial e seu Modificativo, as premissas das vendas serão por meio de
UPI’s (unidades produtivas isoladas) e deverão ocorrer em cumprimento
à Lei nº 11.101/2005.

IV.1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
42.

Em acompanhamento ao cumprimento do

Plano de Recuperação Judicial, foram disponibilizados os comprovantes da
Classe I – créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de
acidentes de trabalho, no valor total de R$ 1.400.819 (um milhão, quatrocentos
mil, oitocentos e dezenove reais), pagos até 15 de dezembro de 2021.
43.

Do total de 135 (cento e trinta e cinco) credores

trabalhistas listados, 105 (cento e cinco) credores trabalhistas receberam seus
créditos, e outros 30 (trinta) credores não receberam nenhuma parcela, estando
elencados no anexo A. Segundo os gestores, os pagamentos só ocorrem a partir
do envio dos dados bancários por parte do credor e/ou advogado.
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44.

Para os credores Quirografários e ME/EPP,

segundo os gestores, os pagamentos da correção ocorreriam a partir de 30
(trinta) dias após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial,
desde que os dados bancários sejam informados pelo credor.
45.

Assim,

foram

disponibilizados

os

comprovantes da Classe III - Créditos Quirografários, com privilégio especial,
com privilégio geral ou subordinados, no total de R$ 802.725 (oitocentos e dois
mil, setecentos e vinte e cinco reais), pagos até 15 de dezembro de 2021.
46.

Do total de 178 (cento e setenta e oito)

credores listados, 20 (vinte) constaram pagamentos, sendo 02 (dois) credores
parceiros, e outros 158 (cento e cinquenta e oito) não receberam nenhuma
parcela, estando elencados no anexo B.
47.

Acerca dos pagamentos para os credores

arrolados na Classe IV – Créditos enquadrados como microempresa ou empresa
de pequeno porte, no total de R$ 1.012 (um mil e doze reais), pagos até 15 de
dezembro de 2021. Do total de 19 (dezenove) credores listados, 2 (dois) constam
pagamentos, e outros 17 (dezessete) não receberam nenhuma parcela, estando
elencados no anexo C.
48.

Abaixo, consta a Relação de Credores, com

saldo remanescente atualizado até dezembro de 2021:
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CREDOR - BRL

VALOR APURADO
PELA
ATRELADO AO
ADMINISTRADORA SALÁRIO MÍNIMO
JUDICIAL

VALOR COM/SEM
DESÁGIO

IPCA

JUROS

R$

3.728.263 R$

2.871.189 R$

2.871.189 R$

GARANTIA REAL

R$

-

-

-

QUIROGRAFÁRIO

R$

33.343.484 R$

7.011.114 R$

1.245.802 R$

185.148 R$

802.725 R$

7.639.339

ME/EPP

R$

311.200 R$

-

R$

160.890 R$

27.190 R$

4.353 R$

1.012 R$

191.421

CREDOR PARCEIRO

R$

1.293.027 R$

-

R$

549.537 R$

89.344 R$

14.526 R$

63.411 R$

589.996

GERAL

R$

38.675.975 R$

3.728.263 R$

10.592.730 R$

1.804.904 R$

276.075 R$

2.290.967 R$

10.382.743

•

R$

857.074 R$

R$

-

R$

72.049 R$

SALDO REMANESCENTE
12/2021

TRABALHISTA

R$

442.569 R$

VALOR TOTAL PAGO

-

R$

1.423.819 R$
-

R$

1.961.987
-

A coluna descrita como “atrelado ao salário-mínimo” se refere à
transferência de parte do saldo da Classe I - créditos derivados da
legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho, para a
Classe III - créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio
geral ou subordinados, conforme Modificativo do Plano de Recuperação
Judicial:
o “Para os credores trabalhistas com valores superiores a 150 (cento
e cinquenta) salários-mínimos, se limita ao pagamento na classe I
o pagamento de até 150 (cento e cinquenta) salário-mínimo sendo
o excedente transferidos em créditos quirografários na classe III.”

V.

DILIGÊNCIAS

Data: 01.11.2021
Local: Avenida Dom Pedro II, nr. 2718 – CEP. 0980-001 – Bairro Campestre Santo André – SP
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Fachada

Loja
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Local: Rua Domingos de Morais, nr. 2200/2204 – CEP. 04036-902 – Vila
Mariana – São Paulo – SP
Fachada

Loja
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Data: 03.11.2021

Local: Rua Otto Baumgart, nr. 500 – Lojas 234/235 – CEP. 02049-900 – Vila
Guilherme – São Paulo – SP (Shopping Lar Center)
Fachada

Loja
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Data: 05.11.2021

Local: Rua Benjamin Pereira, nr. 879, Jaçanã, São Paulo/SP, CEP. 02274-001

Fachada
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Loja
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Data: 09.11.2021

Local: Avenida Lins de Vasconcelos, nr. 160 – CEP. 01538-000 - Cambuci –
São Paulo – SP
Fachada
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Loja
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Local: Rua da Mooca, nr. 2476 – CEP. 03104-002 – Mooca – São Paulo – SP
Fachada

Loja
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Data: 11.11.21
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Local: Avenida Presidente Kennedy, nr. 1.500 – Loja 10 – CEP: 14096-901 –

Ribeirânia - Ribeirão Preto – SP (Novo Shopping Center)
Loja
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Data: 16.11.2021

Local: Alameda Araguaia, 750/751 – Loja 08 – CEP. 06455-000 – Alphaville –
Barueri – SP
Fachada
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Loja
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VI.
CONCLUSÃO

49.

50.
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Com base na análise efetuada, constata-se

que a COPEL mantém atividade operacional e devido funcionamento das lojas

físicas.

Ressalta-se que as influências externas, de

forma conjunta com os tributos do setor, são fatores que afetam diretamente a

indústria de colchões. No entanto, a Recuperanda vem apresentando
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performance positiva no seu faturamento, refletidas na receita líquida auferida
de forma crescente no último semestre analisado.
51.

Todavia, mesmo registrando aumento de 86%

na receita no semestre analisado, a performance não foi suficiente para cobrir
os custos elevados, principalmente com despesas de vendas e os custos de
produção, refletindo no resultado acumulado, que se apresenta deficitário.
52.

De acordo com matéria publicada no site

Emobile1, na data de 20 de dezembro de 2021, Presidente da Abicol (Associação
Brasileira da Indústria de Colchões), Rogério Soares, o setor colchoeiro
enfrentou inúmeros desafios em 2021, a saber:
“Os desafios enfrentados pelo setor colchoeiro em
2021, são praticamente os mesmos de diversos
setores. Os eventos de 2020 ocorridos por conta da
pandemia abalaram o mundo dos negócios a ponto
de todos os líderes precisarem se adaptar, adaptar
suas equipes e seus negócios para poderem
sobreviver. Dentro desse cenário, estar à frente de
uma associação, aumenta ainda mais o desafio,
afinal, é uma posição de liderança temporária, por
mandato, e que tem uma equipe de líderes (diretoria
e associados). Com isso, para Rogério Soares
Coelho, engenheiro químico e industrial do setor
colchoeiro e presidente da Associação Brasileira da

1https://emobile.com.br/site/industria/abicol-conta-os-desafios-do-setor-colchoeiro-em-2021/
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Indústria de Colchões (Abicol), o maior desafio deste
ano foi manter, dentro e fora da associação, a
mentalidade empreendedora, realista, ponderada e
prática.

“Há

uma

consumidor, um

nova

novo

realidade,

mercado

e

um

novo

precisamos

aprender a ler o cenário e, ao mesmo tempo, entender
tudo isso para trabalhar bem com a estratégia, dia
após dia”, salienta.”
VII.

ENCERRAMENTO
53.

A Administradora Judicial informa que toda a

documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se à
disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.
54.

Sendo o que havia a relatar, a Administradora

Judicial permanece à disposição de Vossa Excelência, do Ministério Público e
demais interessados.
São Paulo, 3 de março de 2022.
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CRÉDITO TRABALHISTA OU DE ACIDENTE DE TRABALHO (ART. 41, I) - Anexo A
Credores
Valor QGC
Aurelio Ribeiro de Oliveira
R$
900,00
Bruna Reis Rosa
R$
5.000,00
Bruno Cesar Nascimento
R$
75.645,13
Camila Roberto Esteves
R$
9.000,00
Carlos Eduardo Pereira Ferreira
R$
43.800,04
Christiano Monteiro Guimaraes
R$
1.000,00
Cleiton da Silva Henrique
R$
8.750,00
Croiff Wilis C. V. de Souza
R$
4.194,68
Danilo Faria Mendes
R$
15.000,00
Denis da Conceicao Pinho
R$
1.000,00
Derivaldo Pereira Dutra
R$
28.000,00
Edilson de Jesus
R$
120.000,00
Edson Jose dos Santos Neto
R$
9.000,00
Elba Keila Rodrigues Campos
R$
30.000,00
Gilberto Oliveira Santos
R$
1.500,00
Gustavo Nata Pereira Alves
R$
60.000,00
Lais Elena da Silva Bento
R$
36.000,00
Marcelo Adorni da Silva
R$
190.000,00
Maria Heliane de Andrade
R$
24.489,83
Nilton Cesar Dias Miranda
R$
20.000,00
Paulo Henrique Jesus Pereira
R$
4.350,36
Reginaldo Sales Garcia
R$
13.267,00
Rodolfo Horacio Antonio
R$
115.000,00
Sergio Roberto dos Santos
R$
33.518,16
Thiago Severino da Cruz
R$
3.000,00
Tiago Martins Prudente
R$
35.681,50
Ubirajara Almeida dos Santos
R$
79.029,48
Valéria Pereira Paraízo
R$
15.000,00
Vanderlei Melchior Vianna
R$
350.000,00
Vinicius Trevisan
R$
5.397,94
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CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, PRIVILÉGIO ESPECIAL, PRIVILÉGIO GERAL OU
SUBORDINADO (ART. 41, III) - Anexo B
Credores
Valor QGC
2Press Grafica e Comunicacao Visual Ltda.
R$
22.188,32
A Suarez Lustre
R$
11.237,32
Aba Moshe Lewkoicz
R$
100.000,00
Adefix Colas Industriais Ltda.
R$
30.907,87
Akiko Kurita
R$
3.419,44
Alda Amaral Moraes Bacelo Ragghianti
R$
18.383,66
Alda Candido Cardoso
R$
4.000,00
Alpha Motion Brasil Ltda.
R$
38.759,62
Álvaro Bacelo Ragghianti
R$
18.383,66
Alvaro Bacelo Ragghianti Filho
R$
16.033,06
Alvaro Regueira Fernandez
R$
4.853,47
Amadeu Carlos Paês
R$
5.832,10
Ana Rodrigues de Camargo
R$
7.014,24
Andrea Oliveira da Silva
R$
12.831,30
Antonio José Paês Filho
R$
5.832,10
Arena Empreiteira E Comércio Para Construções Ltda.
R$
16.560,00
Associação Lojista Interlar Home & Office Shoppingleste
R$
13.895,97
Associação Lojista Novo Shopping Ribeirão Preto
R$
1.912,42
Associação Lojistas Shopping Interlar Interlagos
R$
2.692,67
Associação Lojistas Shopping União
R$
12.866,01
Atto Administradora de Bens Próprios Ltda.
R$
41.000,00
Augusto da Conceição Soeiro
R$
7.368,69
Bruna Rocha Teixeira
R$
5.000,00
Bruno Ferreira Bras Oliveira
R$
5.000,00
Calene Controladora e Administradora de Bens Ltda.
R$
30.605,84
Carlos Eduardo Guimarães
R$
32.640,00
Carmen Lucia Santoro Juliani
R$
44.560,77
Carolyne Ambrósio Zuchetti
R$
2.918,66
Cassia Maria Souza de Carvalho Oliveira
R$
3.518,50
Center Norte S.A. Const. Emp. Adm. e Participações
R$
307.413,54
Centerleste Empreendimentos Comercias Ltda.
R$
114.477,84
Chan Lim Oen Nio
R$
5.016,99
Chan Yin Kang
R$
5.016,99
Cintia Aline Marçalo de Tolosa
R$
2.431,00
Claúdia Gabriel Salem
R$
2.106,80
Claudia Lea Santa Terra
R$
7.666,00
Claudio Augusto Rodrigues
R$
6.350,45
Comercial Dimel Ltda.
R$
3.441,57
Condomínio Civil do World Trade Center de São Paulo
R$
571.713,72
Condominio Ordinario do Shopping União de Osasco
R$
84.751,48
Condominio Ordinário Novo Shopping Ribeirão Preto
R$
18.214,66
Condominio Ordinário Shopping Interlar Aricanduva
R$
39.485,40
Coppel S/A de CV
R$
20.000,00
Cristina Pistolato Perpetuo
R$
3.554,08
Dalila Sivestre
R$
7.245,00
David Pei Fun Chan
R$
5.016,99
Deise Nancy Roschel Slawka
R$
4.558,46

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 03/03/2022 às 18:38 , sob o número WJMJ22403140198
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000800-60.2019.8.26.0514 e código C81C4C8.

fls. 8638

.

CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, PRIVILÉGIO ESPECIAL, PRIVILÉGIO GERAL OU
SUBORDINADO (ART. 41, III) - Anexo B
Credores
Valor QGC
Dinatec Espumas Industriais Ltda.
R$
548.467,04
Dorotea Pereira de Carvalho
R$
7.000,00
Drailton Dias da Silva
R$
6.000,00
Edilania Nunes Pinheiro
R$
8.000,00
Edmilson Geraldo Sena
R$
19.000,00
Eletrica Ipojuca Ltda.
R$
3.327,60
Elivaldo Pinheiro da Silva
R$
35.000,00
Elizabete Regueira Fernadez da Costa
R$
4.853,47
Emerson Tadeu Pires de Camargo
R$
7.014,24
Euclides Martines Moya
R$
3.622,50
Eunice Martins Garcia
R$
21.090,03
Faena Brasileira de Melhoramentos Ltda.
R$
11.000,00
Felipe Albino Alves
R$
3.000,00
Francisco Pereira de Lima
R$
6.000,00
Fundacao Cultural Cruzeiro do Sul
R$
4.500,00
Gabbeh Assessoria Comercial e Participações Ltda.
R$
44.000,00
Gili Empreendimentos e Participações S/C Ltda.
R$
131.405,31
H.H Gestão de Negócios Ltda.
R$
30.100,00
Hewlett - Packard Brasil Ltda.
R$
11.171,20
Hiroz Participações Ltda.
R$
11.876,96
Iara Maria Isabel Katharina Bahr
R$
4.558,46
Industria Textilbodini Ltda.
R$
39.518,58
Interlagos Shopping Center Comercial Ltda.
R$
61.107,85
Intermarco Administradora Ltda.
R$
16.978,42
Itau Unibanco S/A
R$ 1.409.580,41
João Luis Pereira
R$
11.040,40
João Luiz Correia Jurema
R$
6.000,00
José Luiz Santoro
R$
54.585,11
Jose Martines Urda
R$
3.622,50
Juliana de Azevedo Lahoz
R$
15.000,00
Julyane Ambrósio Zuchett
R$
2.918,66
Jundiaí Shopping Center Ltda.
R$
72.823,34
Juvenal Martines Moya
R$
3.622,50
Lagoasmar Administração de Bens Próprios Ltda.
R$
6.027,57
Leggett & Platt do Brasil Ltda.
R$
23.879,01
Lichas Pin Sin Chan
R$
5.016,99
Lina Maria Alves Zacharias Martin
R$
15.000,00
Lord Ind. Com. de Embalagens Plasticas Ltda.
R$
10.741,76
Luciana do Amaral Martinez Davila
R$
1.248,61
Luckspuma Industria e Comercio Ltda.
R$
8.417,45
Luiz Carlos Viana Mattos
R$
22.000,00
Luiz Maria Paes Neto
R$
5.832,10
Madereira Herval Ltda.
R$
258.917,26
Manoel Jose de Sousa
R$
36.000,00
Marcelo Salem
R$
2.106,80
Marcio Salem
R$
2.106,80
Marcon Empreendimentos Imobiliários S/A
R$
348.118,00
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CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, PRIVILÉGIO ESPECIAL, PRIVILÉGIO GERAL OU
SUBORDINADO (ART. 41, III) - Anexo B
Credores
Valor QGC
Maria Caro
R$
500,00
Maria de Lourdes Fidalgo Soerio
R$
7.299,09
Maria do Carmo Batista Ramos
R$
6.000,00
Maria Helena Meyer Comprido
R$
6.320,40
Maria Kimiko Kurita
R$
3.419,44
Marina Rinaldi D'Andréa
R$
3.726,87
Mario Casas Hulle
R$
4.582,82
Marisa F. Moya
R$
3.622,50
Midia 123 Servicos Pub. Via Inter. Ltda.
R$
8.935,09
Mobiliária Real
R$
14.737,87
Monica Lucia Roschel
R$
4.558,46
Nair Bragaia Rocha
R$
9.319,48
Nely Regina Vieira Ambrósio
R$
2.918,66
Neo-Plastic Embalagens Plasticas Eireli
R$
38.085,54
Nilce da Silva Costa
R$
1.553,00
Nilton Pires de Camargo
R$
7.014,24
Nilton Roberto Pires Camargo
R$
7.014,24
Nobuo Kurita
R$
3.419,44
Norberto Hulle
R$
4.582,82
Novo Centro Comercial R. P. Ltda.
R$
78.135,49
Ober S/A. Ind. Com.
R$
52.992,46
Olenini Sérgio Soares Carvalho
R$
42.107,80
Orbhes Espumas e Colchoes Ltda.
R$
294.224,44
Orlando Holanda Lima
R$
20.500,00
Osmar Serra
R$
10.000,00
Oswaldo Wagner Rosche
R$
4.558,46
Ozane Silva Lima
R$
3.000,00
Paolucci Com. de Tintas Ltda.
R$
2.900,00
Pinuscam Ind. Comercio de Madeiras Ltda.
R$ 4.319.389,67
Poliuretanos Brasil Eireli
R$
48.661,48
Raimundo Vidal Pereira
R$
3.000,00
Raul Carmo Elias
R$
7.674,00
Regina Garcia Ascencio
R$
538,00
Reinaldo João Gabriel Comprido
R$
6.320,40
Relaxmedic Imp. Exp. Ltda.
R$
23.133,38
Renata Martins Garcia da Silva
R$
10.545,03
Renato Pei Chan
R$
5.016,99
Ricardo Martins Garcia
R$
10.545,03
Rogerio Martins Garcia
R$
21.090,03
Rs Ferreira Passos & Cia Administradora
R$
31.157,48
Rubens Carmo Elias
R$
7.674,00
Ruth Carmo Elias
R$
7.674,00
S/A O Estado de São Paulo
R$
32.000,00
Salomão Pipek
R$
7.250,00
Sankonfort Colchoes Ind. e Com. Ltda.
R$ 5.720.686,31
Savimóvel Comercial de Colchões Ltda.
R$
28.189,22
Sebastiana S. Martines
R$
3.622,50
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CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, PRIVILÉGIO ESPECIAL, PRIVILÉGIO GERAL OU
SUBORDINADO (ART. 41, III) - Anexo B
Credores
Valor QGC
Sergio Batista Cardoso
R$
13.669,00
Sérgio Raphael Fusari
R$
10.968,00
Silas de Brito da Silveira
R$
5.000,00
Spring Flex Ind. Metal Ltda.
R$
167.657,50
Teresa Iacovino
R$
3.622,50
Thais Mayumi Kurita
R$
3.419,44
Trindade Administração de Imóveis Próprios Ltda.
R$
52.693,50
Trisoft Textil Ltda.
R$
38.314,52
Ucrânia Empreendimentos Ltda.
R$
36.644,37
Veraleao Empr. Imobiliarios Ltda.
R$
14.467,29
Verelli Participação e Empreendimentos Ltda.
R$
9.082,29
Wajota Incorp. Imobiliária Ltda.
R$
10.766,68
Wellington Oliveira Sales Junior
R$
3.500,00
Zélia Silva de Moraes Nogueira
R$
12.780,94
Marcelo Adorni da Silva
R$
40.300,00
Marcelo Barbosa de Moura
R$
173.842,11
Vanderlei Melchior Vianna
R$
200.300,00
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CRÉDITO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 41, IV) Anexo C
Credores
Valor QGC
Ayman Youssef Mostafa Darwich
R$
80.000,00
Cra Gestao Em Custos Empresariais Ltda
R$
12.373,62
Dcj Uniformes -Com.E Acess. Eireli -Epp
R$
2.232,00
Egear Com. E Inst. De Ar Condicionado Ltda
R$
21.679,66
Enviou Servicos De Marketing Ltda - Me
R$
1.358,90
Focus Marcas E Patentes Ltda
R$
1.100,00
Ginko Service Engenharia Ltda
R$
20.000,00
Gobanners Comunicacao Visual Ltda
R$
1.516,66
Havai Colchoes Ind. E Com. Eireli Me
R$
27.985,39
Loc X Gestão Imobiliaria Ltda - Me
R$
2.646,84
Marcos Alves De Carvalho
R$
2.000,00
Noveltex Textil Ltda – Epp
R$
16.450,35
Paulo Henrique Zotareli Espumas Me
R$
13.370,00
Quipapa Colchões Eireli. Epp
R$
50.000,00
Radio Santos Dumont Ltda Epp
R$
11.200,00
Saint Charbel Imp.E Exp.Ltda - Epp
R$
3.076,52
Serv Center Refrigeracao Ltda
R$
690,00
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