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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE ARARAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recuperação Judicial
Processo nº 1001038-52.2019.8.26.0038

LASPRO

CONSULTORES

LTDA.

representada

pelo

advogado ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeado Administrador Judicial
nos autos da Recuperação Judicial de DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e DURAPARTS COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., vem,
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 22, II “a”
(primeira parte) e “c” da Lei 11.101/2005, apresentar Relatório das Atividades das
Recuperandas referente ao período de maio a junho de 2020.
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I.

INTRODUÇÃO
1.

A empresa Duraface Indústria e Comércio LTDA., e

a empresa Duraparts Comercial, Importação e Exportação LTDA., foram constituídas
em 31 de maio de 1993 e 05 de janeiro de 2010, respectivamente, ambas com o objetivo
de atender de forma diferenciada clientes do setor sucroalcooleiro, fornecendo peças e
serviços de alta qualidade e inovação tecnológica nas áreas de colheita mecanizada e
processamento industrial da cana-de-açúcar, sendo que a DURAFACE produz os
implementos agrícolas e a DURAPARTS antecipa os recebíveis da DURAFACE e
promove a revenda dos produtos no mercado interno e externo, inclusive para o mercado
Americano.
2.

Como causas da crise econômico-financeira, as

Recuperandas apontam: (i) aumento do estoque que não se converteu em caixa,
tornando-se obsoleto; (ii) alto investimento em compra e produção sem o retorno
esperado em receitas, aumento do endividamento para manutenção da estrutura; (iii)
investimentos para atendimento de clientes dos Estados Unidos da América que não
trouxeram o resultado almejado; (iv) perda do principal cliente (RAÍZEN ENERGIA S/A)
além de diversos outros clientes – usinas – que se encontram em situação de
recuperação judicial, acarretando dilação de prazos e alto deságio para recebimento de
seus créditos; e (v) do cenário político-econômico pouco favorável. O grupo empresarial
pede pela Recuperação Judicial em 28 de fevereiro de 2019, tendo seu deferimento aos
23 de abril de 2019.

II.

DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
3.

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.
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4.

A situação operacional e financeira das Recuperandas

é apresentada a partir da análise dos documentos solicitados conforme Termo de
Diligência, de forma segregada por Recuperanda, qual abrangerá: (A) Balanço
Patrimonial; (B) Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Funcionários; (D)
Impostos.
5.

As informações que seguem foram compiladas dos

balancetes mensais dos meses de abril de 2020, já apresentado no relatório anterior, a
junho de 2020, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda.

DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A. Balanço Patrimonial

6.

Os Disponíveis mantiveram saldo credor no período

analisado, apresentando em junho de 2020, saldo de -R$ 473.350 (quatrocentos e
setenta e três mil, trezentos e cinquenta reais negativos), indo contra sua natureza
contábil, onde conforme orientado no relatório anterior, sua correta classificação é no
passivo circulante. Ademais, a rubrica possui recursos em:
Ø Caixa com saldo de R$ 32.985 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco
reais) em junho de 2020, tendo pequena variação durante o período abrangido
nesta análise.
Ø Banco Conta Movimento com dívidas de -R$ 506.335 (quinhentos e seis mil,
trezentos e trinta e cinco reais negativos) em junho de 2020, distribuídas nas
seguintes alíneas:

72-963.1 JM / MM
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

4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 20/08/2020 às 14:13 , sob o número WAAS20700597271
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001038-52.2019.8.26.0038 e código 8BEC7BF.

fls. 2893

.
Em R$
Análises Bancárias - Junho 2020

Balancete

Extrato

Itaú

-

149.983

Banco do Brasil - 30000-4

-

34.983

Santander 033/13.007787-0 ( Conta do Balancete)

-

34.000

-

Santander 3340/130004598 (Conta Encaminhada)
Total
BANCO DO BRASIL S.A. CC 38823.8
BANCO DAYCOVAL - CC 730055-9
BANCO INDUSTRIAL - CC 010016551-6
BANCO INDUSTRIAL - CC 0100165710

-

BANCO BRADESCO S/A- C/C 134.855-8 - ML
Total Banco Conta Movimento

-

Diferença
-

2.551 -

149.983
32.432

-

34.000

218.966

2.551 -

216.415

38.521

N/I

50

N/I

-

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -CC 90544

-

-

4.717

N/I

35.000

N/I

365.857

N/I

200

N/I

-

506.335

N/I = Não disponibilizado.

•

Resta em aberto a verificação do saldo negativo da rubrica Banco Conta
Movimento, indo contra sua natureza contábil.

•

Foram disponibilizados extratos bancários do “Itaú”, “Banco do Brasil” e
“Santander”, divergentes do saldo contábil apresentado em junho de 2020,
sendo necessário, para maiores esclarecimentos, a disponibilização das
conciliações contábeis, tendo em vista que as mesmas servem para
identificação de irregularidades entre as informações contábeis e
financeiras, bem como para controle de posterior regularização.
o

A empresa também encaminhou extrato do Banco Santander, que
não está no balancete de junho de 2020.

• Ademais, a Recuperanda informou que devido ao processo da RJ, está
com dificuldade em acessar algumas contas via sistema.

7.

As Aplicações Financeiras mantiveram saldo de R$

R$ 2.394.508 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e oito reais)
em junho de 2020, onde, de acordo com os demonstrativos contábeis permanece sem o
reconhecimento de Rendimentos, IOF e IR, incidentes nas aplicações financeiras.
Ø Não foram disponibilizados extratos das aplicações financeiras, impossibilitando
a validação das informações apresentadas nos demonstrativos contábeis.
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8.

Representando 40% do total de ativos, as duplicatas a

receber de Clientes, apresentaram crescimento de 5% em junho de 2020, no
comparativo com o mês anterior, atingindo saldo de R$ 4.314.738 (quatro milhões,
trezentos e quatorze mil, setecentos e trinta e oito reais), indo de acordo com a ausência
de faturamento no mesmo mês.
Ø 54% dos recebíveis foram antecipados através de Duplicatas Descontadas,
perfazendo saldo líquido de R$ 2.004.026 (dois milhões, quatro mil, vinte e seis
reais) em junho de 2020.
•

Se faz importante mencionar, que a rubrica duplicatas descontadas tem
como característica, ser redutora do ativo.

Ø Não foram disponibilizados relatórios financeiros de Contas a Receber para
verificação dos saldos apresentados nos demonstrativos contábeis.

9.

Os Estoques sofreram oscilações entre redução e

aumento, finalizou junho de 2020 na quantia de R$ 20.599 (vinte mil, quinhentos e
noventa e nove reais), relativos unicamente a Insumos Industriais.
10.

A rubrica de Outros Créditos, possuem valores em

curto e longo prazo, que conjuntamente somaram R$ 2.944.435 (dois milhões,
novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) em junho de
2020, segregados da seguinte maneira:
Ø Os outros créditos em curto prazo, apresentaram crescimento de 3% durante o
período abrangido nesta análise, finalizando o mês de junho de 2020, com
montante de R$ 1.813.021 (um milhão, oitocentos e treze mil e vinte e um reais),
sendo que 97% referem-se a Adiantamento a Fornecedores, responsável pelo
aumento da rubrica, e o restante se divide em Adiantamentos Diversos e
Depósitos Judiciais.
Ø No longo prazo não apresentou variação, mantendo em junho de 2020, saldo de
R$ 1.131.414 (um milhão, cento e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais),
relativos a Partes Relacionadas, sendo que 87%, equivalentes a quantia de R$
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980.723 (novecentos e oitenta mil, setecentos e vinte e três reais) referem-se a
valores da sócia majoritária Zane Empresa de Participações LTDA.
11.

Sem variação desde o exercício 2018, a rubrica Partes

Relacionadas, manteve saldo de R$ 3.505.322 (três milhões, quinhentos e cinco mil,
trezentos e vinte e dois reais), dos quais 90% pertencem a títulos a receber da
DURAPARTS COM.IMP.EXP.LTDA. (analisada também neste relatório) e 10% a
receber da empresa DURAFACE USA LLC.
12.

A rubrica de AFAC – Adiantamento para Futuro

Aumento de Capital, permaneceu com saldo negativo, indo contra a natureza do grupo
do ativo, tendo em junho de 2020 saldo de -R$ 3.201.609 (três milhões, duzentos e um
mil, seiscentos e nove reais negativos).
13.

Não houve novas aquisições e/ou baixas no grupo de

Imobilizado, permanecendo com saldo de R$ 8.737.404 (oito milhões, setecentos e
trinta e sete mil, quatrocentos e quatro reais) em junho de 2020. Nota-se o
reconhecimento das Depreciações mensais, estando 63% dos bens depreciados no
final desta análise, perfazendo saldo do imobilizado líquido de R$ 3.196.147 (três
milhões, cento e noventa e seis mil, cento e quarenta e sete reais).
Ø Se faz importante reforçar, o reconhecimento negativo na alínea de Imóvel –
Edificações no valor de -R$ 5.383 (cinco mil, trezentos e oitenta e três reais
negativos), causa estranheza e indo contra sua natureza contábil.
•

A Recuperanda informou que este saldo é desde setembro de 2018. Tratase do estorno de pagamentos de obras e que irá transferir e zerar o saldo.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

abr/20

Ativo
Circulante
Disponivel

-

mai/20

jun/20

10.625.344

10.602.253

10.789.313

5.866.009

5.896.542

6.137.085

475.462 -

470.518 -

473.350

Aplicação Financeira

2.394.508

2.394.508

2.394.508

Clientes

4.111.183

4.111.183

4.314.738

2.310.713 -

2.310.713 -

2.310.713

(-) Duplicatas Descontadas

-

Estoques

19.472

7.611

20.599

367.719

385.323

378.280

Outros Créditos

1.759.300

1.779.147

1.813.021

Não Circulante

4.738.380

4.684.757

4.631.274

Partes Relacionadas

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.201.609 -

3.201.609 -

3.201.609

Outros Créditos

1.131.414

1.131.414

1.131.414

Imobilizado/Intangivel

3.303.253

3.249.630

3.196.147

8.737.404

8.737.404

8.737.404

5.434.151 -

5.487.774 -

5.541.258

20.954

20.954

Impostos a Recuperar

Futuro Aumento de Capital

-

Bens em uso
(-) Depr/Amort. Acumulada

-

Conta de Compensação

14.

20.954

O Endividamento Geral da DURAFACE INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA, acresceu em R$ 319.408 (trezentos e dezenove mil, quatrocentos e
oito reais) durante os meses analisados, finalizando o mês de junho de 2020, com dívidas
de R$ 18.393.216 (dezoito milhões, trezentos e noventa e três mil, duzentos e dezesseis
reais), sendo que 91% estão reconhecidas em curto prazo, tendo as rubricas analisadas
a seguir.
15.

Os Fornecedores mantiveram linearização durante os

meses abrangidos por esta análise, apresentando pequena variação no saldo, somando
obrigações de R$ 3.239.834 (três milhões, duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e trinta
e quatro reais) em junho de 2020.
Ø Não foi possível verificar a movimentação e nem identificar a quem é devido o
montante apresentado, vez que o valor se apresenta fechado nos demonstrativos
contábeis, e não foram disponibilizados relatórios financeiros do contas a pagar.
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16.

As Obrigações Fiscais em curto e longo prazo

somaram R$ 4.788.365 (quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e
sessenta e cinco reais) até junho de 2020, correspondendo a 26% do total de dívidas,
divididos conforme descritos a seguir:
Ø Os Impostos a Recolher em curto prazo montaram R$ 2.915.632 (dois milhões,
novecentos e quinze mil, seiscentos e trinta e dois reais), sendo que 51% referemse a IPI a Recolher.
Ø Os Parcelamentos em curto prazo mantiveram o saldo de R$ 1.407.006 (um
milhão, quatrocentos e sete mil e seis reais), dos quais, 85% são relativos a
parcelamentos de ICMS a Recolher.
Ø Os Parcelamentos em longo prazo, permaneceram com saldo de R$ 465.727
(quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais), referente a
parcelamento de REFIS IV.
17.

Não houve variação nos Empréstimos Bancários,

apresentando a quantia de R$ 6.036.267 (seis milhões, trinta e seis mil, duzentos e
sessenta e sete reais) até junho de 2020, perfazendo 33% do total de dívidas,
distribuídos da seguinte maneira:

Em R$
Empréstimos Bancários - Junho 2020

Santander
Itaú
Banco do Brasil
Daycoval
FUNDO FIDC CREDITBR - NP
Industrial
Total

Curto Prazo

-

Longo Prazo

3.444.221
1.262.378
391.104
47.045
32.826
402.124

255.208
1.005.608
-

4.775.450

1.260.817

Ø Em curto prazo montou R$ 4.775.450 (quatro milhões, setecentos e setenta e
cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo que 73% correspondem a
contratos com Banco Santander.
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Ø Em longo prazo no valor de R$ 1.260.817 (um milhão, duzentos e sessenta mil,
oitocentos e dezessete reais), sendo que 80% são relativos a contratos junto ao
Banco Itaú.
18.

A rubrica de Outras Obrigações, acresceram 9% de

no transcorrer dos meses analisados, atingindo saldo de R$ 4.218.184 (quatro milhões,
duzentos e dezoito mil, cento e oitenta e quatro reais) até junho de 2020, segregados
em:
Ø R$ 1.795.045 (um milhão, setecentos e noventa e cinco mil e quarenta e cinco
reais) relativos a Adiantamento Contrato Cambio, não apresentaram variação
durante o período abrangido nesta análise.
Ø R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil reais) referente Adiantamento Venda
Imobilizado, também não apresentou variação nos meses analisados.
Ø R$ 714.643 (setecentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta e três reais)
relativos a Adiantamentos de Clientes Diversos, apresentando de maio a junho de
2020, crescimento de R$ 432.524 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e
vinte e quatro reais).

19.

O Patrimônio Líquido encerrou o mês de junho de

2020, a descoberto em R$ 7.615.953 (sete milhões, seiscentos e quinze, novecentos e
cinquenta e três reais), em decorrência do reconhecimento de Prejuízos Acumulados,
que somados a exercícios anteriores, montaram R$ 9.367.550 (nove milhões, trezentos
e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais) até junho de 2020.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

abr/20

mai/20

jun/20

Passivo

10.625.222

10.602.254

10.789.313

Circulante

16.347.264

16.514.843

16.666.673

Fornecedores

3.251.924

3.282.129

3.239.834

Impostos a Recolher

2.917.851

2.938.691

2.915.632

109.036

106.477

110.566

Obrigações Trabalhistas
Emprestimos Bancarios

4.775.450

4.775.450

4.775.450

Parcelamentos

1.407.006

1.407.006

1.407.006

Outras Obrigações

3.885.997

4.005.090

4.218.184

Não Circulante

1.726.543

1.726.543

1.726.543

Emprestimos Bancarios

1.260.817

1.260.817

1.260.817

465.727

465.727

465.727

7.460.636 -

7.651.183 -

7.615.953

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Parcelamentos
Patrimonio Liquido

-

Capital Social

251.597

251.597

Lucro/Prejuizo Acumulado

Reservas
-

9.000.790 -

9.000.790 -

9.000.790

Lucro/Prejuizo do Periodo

-

211.443 -

401.990 -

366.760

12.050

12.050

12.050

Contas de Compensação

20.

251.597

Tendo as informações patrimoniais analisadas acima,

pôde-se proceder com as análises dos Indicadores de Liquidez, não apresentou
variação significativa de maio a junho de 2020, mantendo situação insatisfatória,
conforme descritos a seguir:
Ø A Liquidez Corrente mede a capacidade de quitar as dívidas em curto prazo,
utilizando disponíveis e recursos em curto prazo, atingindo em junho de 2020,
liquidez de R$ 0,37 (trinta e sete centavos de real) para quitar cada R$ 1,00 (um
real) devido.
Ø A Liquidez Geral utiliza todos seus disponíveis e realizáveis para liquidar o total
de dívidas já constituídas, tendo em junho de 2020, recursos de R$ 0,22 (vinte e
dois centavos de real) para quitar cada R$ 1,00 (um real) devido.
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21.

O Índice de Endividamento, que apura o percentual

que a participação do capital de terceiros (dividas) representa do ativo total, demonstra
o grau de dependência financeira. Apresentou leve oscilação nos meses analisados,
mantendo esse indicador com situação insatisfatória, vez que suas dívidas, superam a
avaliação dos ativos, incluindo os bens imobilizados, em 70% no mês de junho de 2020.

B. Demonstração do Resultado do Exercício

22.

No período analisado a DURAFACE INDÚSTRIA E

COMÉRCIO LTDA auferiu Receitas somente em junho de 2020, encerrando o primeiro
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semestre de 2020, com a importância de R$ 768.183 (setecentos e sessenta e oito mil,
cento e oitenta e três reais), relativos unicamente a Serviços para Terceiros.
23.

Os Custos reconhecidos, acumuladamente até junho

de 2020, somaram a quantia de R$ 1.156.710 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil,
setecentos e dez reais) relativos a Custos de Produção, Custos com Funcionários e
Depreciações, ultrapassando a receita liquida, não restando margem para cobrir as
demais despesas, acarretando em prejuízos.
24.

As Despesas Administrativas comportam gastos

relativos a Honorários Profissionais, Serviços Prestados PJ, Despesas Trabalhistas
dentre outros gastos, totalizando R$ 337.773 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e
setenta e três reais) entre janeiro a junho de 2020, equivalente a 75% das despesas
operacionais.
25.

Entre os meses de janeiro a junho de 2020 houve

reconhecimento de Outras Receitas Diversas Operacionais no montante de R$
578.339 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais) não sendo
possível identificar a origem.
26.

A Recuperanda apurou Prejuízos contábeis durante o

período abrangido nesta análise, tendo reconhecido no acumulado do primeiro semestre
de 2020 a quantia de R$ 366.760 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta
reais), vez que os gastos foram superiores as receitas dentro do mesmo período.
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Em R$ - Mensal
Demonstração do resultado

abr/20

mai/20

jun/20

Receita

-

-

(-) Deduções

-

- -

Receita Liquida

-

(-) Custo

-

(-) Depreciação

-

44.234 -

Lucro Bruto

-

236.521 -

Despesas Operacionais

192.286 -

2020

203.555

-

18.829 -

768.183
71.057

184.726

697.126

135.438 -

104.123 -

891.211

44.234 -

44.234 -

265.499

179.672

13.688 -

36.369 -

459.584

9.962 -

223

129.855

(-) Despesas Comerciais

-

7.874 -

7.305 -

13.055 -

71.105

(-) Despesas Administrativas

-

54.102 -

66.131 -

60.434 -

337.773

(-) Despesas Tributárias

-

2.921 -

271 -

1.422 -

11.566

(-) Depreciação

-

4.595 -

4.590 -

4.455 -

Outras Receitas/Despesas Operacionais

83.180

68.336
189.634

28.041

79.143

578.339

36.145 -

329.729

Resultado Operacional

-

222.833 -

Resultado Financeiro

-

903 -

913 -

916 -

5.532

(-) Despesa Financeira

-

903 -

913 -

916 -

5.751

-

-

-

219

121

-

-

-

Receita Financeira
Receitas/Despesas Não Operacionais

-

Resultado antes do IRPJ e CSLL

-

(-) IRPJ e CSLL

223.857 -

190.547

35.230 -

-

- -

31.498

190.547

35.230 -

366.760

-

Resultado do Periodo

-

223.857 -

335.262

C. Funcionários

27.

Foram disponibilizados, de maio e junho de 2020,

documentos como: folha de pagamento e pró-labore, protocolo de conectividade social
e SEFIP, indicando permanência de 30 (trinta) colaboradores, no quadro de funcionários
e 1 (um) socio.

Funcionários em:

abr/20

Quantidade

mai/20
28

jun/20
30

30

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento

28.

Não houve disponibilização das guias e comprovantes

de recolhimento dos encargos sociais, durante o período abrangido por esta análise.
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D. Impostos

29.

Foram disponibilizados, dos meses de maio e junho de

2020, as apurações de IPI, PIS e COFINS e relatório de ISS estando conciliados com os
demonstrativos contábeis.
30.

Foram disponibilizados também no período em análise

os DARF’S de PIS e COFINS, além do SPED Fiscal.

DURAPARTS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

A. Balanço Patrimonial

31.

Não houve variação nos saldos apresentados nos

Disponíveis, permanecendo com a importância de R$ 62.940 (sessenta e dois mil,
novecentos e quarenta reais) em junho de 2020, divididos em:
Ø Caixa com saldo de R$ 13.810 (treze mil, oitocentos e dez reais).
Ø Bancos Conta Movimento com a quantia de R$ 49.130 (quarenta e nove mil, cento
e trinta reais).
•

Não foram disponibilizados extratos bancários para validação dos saldos
apresentados nos demonstrativos contábeis.
32.

As

Aplicações

Financeiras

não

apresentaram

variação durante o período analisado, apresentando em junho de 2020, o montante de
R$ 109.111 (cento e nove mil, cento e onze reais).
Ø Não foram disponibilizados extratos bancários para verificação dos valores
apresentados nos demonstrativos contábeis.
33.

Correspondendo a 32% do total dos ativos, as

duplicatas a receber de Clientes perfizeram montante de R$ 1.579.742 (um milhão,
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quinhentos e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais) em junho de 2020,
onde:
Ø De acordo com os demonstrativos contábeis e a ausência de faturamento não
houve registros de novas duplicatas a receber.
Ø As Duplicatas Descontadas permaneceram com saldo positivo de R$ 9.098
(nove mil e noventa e oito reais), indo contra sua natureza contábil, causando
estranheza no reconhecimento.
•

Em retorno a Recuperanda relata que havia alguns fundos sem conciliação
desde 2018, de movimento após a RJ que dificultou acompanhamento via
sistema.

Ø Ademais, não houve disponibilização de relatórios de Contas a Receber, não
sendo possível validar o saldo apresentado.
34.

A rubrica de Outros Créditos manteve valores em

curto e longo prazo, que conjuntamente somaram R$ 81.379 (oitenta e um mil, trezentos
e setenta e nove reais) em junho de 2020:
Ø No curto prazo, manteve em junho de 2020, saldo contrário à sua natureza
contábil, no valor de -R$ 198.621 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e
um reais negativos), indo contra os princípios contábeis.
•

O saldo permanece negativo devido a alínea de Adiantamentos a
Fornecedores no valor de -R$ 224.328 (duzentos e vinte e quatro mil,
trezentos e vinte e oito reais negativos), não sendo possível identificar a
origem do lançamento. A empresa relata que são valores referentes a
DURAFACE que foram contabilizados nesta rubrica, decorrente de
transferência entre as empresas e classificado indevidamente nessa conta.

Ø Não houve manutenção em longo prazo, mantendo saldo de R$ 280.000
(duzentos e oitenta mil reais) dos quais 75% são relativos a créditos com o sócio
João Zangrandi Neto e o restante de 25% pertencem a Zane Empresa de
Participações LTDA.
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35.

Representando 56% do total de bens e direitos o AFAC

– Adiantamento para Futuro Aumento de Capital montou R$ 2.771.136 (dois milhões,
setecentos e setenta e um mil, cento e trinta e seis reais) em junho de 2020.
Ø Importante reforçar que o AFAC não foi realizado no capital social no prazo legal
de 180 (cento e oitenta) dias.
36.

Não houve variação no Imobilizado durante o período

analisado, permanecendo com saldo de R$ 351.789 (trezentos e cinquenta e um mil,
setecentos e oitenta e nove reais), em junho de 2020.
Ø Ademais, não houve reconhecimento das Depreciações mensais, durante o
período abrangido por esta análise, perfazendo saldo de imobilizado líquido de R$
218.997 (duzentos e dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais), em junho de
2020.

Em R$
Balanço Patrimonial em:

abr/20

mai/20

jun/20

Ativo

4.915.134

4.915.134

4.915.134

Circulante

1.574.346

1.574.346

1.574.346

Disponivel

62.940

62.940

62.940

Aplicação Financeira
Clientes
(-) Duplicatas Descontadas
Impostos a Recuperar
Outros Créditos

-

109.111

109.111

109.111

1.579.742

1.579.742

1.579.742

9.098

9.098

9.098

12.077

12.077

12.077

198.621 -

198.621 -

198.621

Não Circulante

3.326.468

3.326.468

3.326.468

Futuro Aumento de Capital

2.771.136

2.771.136

2.771.136

280.000

280.000

280.000

Outros Créditos
Clientes Diversos- ATA

56.335

56.335

56.335

Imobilizado/Intangivel

218.997

218.997

218.997

351.789

351.789

351.789

132.792 -

132.792 -

132.792

14.320

14.320

14.320

Bens em uso
(-) Depreciação

-

Conta de Compensação

37.

As dívidas permaneceram integralmente reconhecidas

em curto prazo, tendo Endividamento Geral de R$ 5.259.881 (cinco milhões, duzentos e
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cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais), sendo que 50% referem-se aos
Fornecedores, equivalente ao montante de R$ 2.641.772 (dois milhões, seiscentos e
quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais) em junho de 2020.
Ø Não houve variação durante os meses analisados, indicando que os valores foram
constituídos em períodos anteriores.
Ø Não foram disponibilizados relatórios financeiros de Contas a Pagar, não sendo
possível, validar o saldo apresentado nos demonstrativos contábeis.
38.

As Obrigações Fiscais somaram em junho de 2020,

R$ 1.384.118 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e dezoito reais),
divididos em:
Ø Impostos a Recolher apresentaram pequena variação durante os meses
analisados, atingindo saldo de R$ 1.232.589 (um milhão, duzentos e trinta e dois
mil, quinhentos e oitenta e nove reais) em junho de 2020, sendo que 35%
correspondem a COFINS a Recolher.
•

Se faz importante mencionar o reconhecimento de R$ 1.101 (um mil, cento
e um reais) positivos, referente ICMS – ST a Recolher, causou estranheza
e indo contra sua natureza contábil.
o A empresa relata ser valores pagos em duplicidade.

Ø Parcelamentos permaneceram com saldo de R$ 151.529 (cento e cinquenta e
um mil, quinhentos e vinte e nove reais) em junho de 2020, dos quais 44% são
relativos a Parcelamentos de INSS.
•

Ademais, as alíneas de Parcelamento IR/CSRF e Parcelamento ICMS ST,
possuem saldo contrário à sua natureza contábil, de R$ 2.125 (dois mil,
cento e vinte e cinco reais) em junho de 2020.
o A empresa informa a falta de conciliação.
39.

Nota-se

crescimento

de

7%

nas

Obrigações

Trabalhistas no transcorrer dos meses analisados, totalizando dívidas de R$ 16.226
(dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais), relativos a Férias, Salários e Pró-Labore a
Pagar.
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40.

Sem apresentar variação, os Empréstimos Bancários

mantiveram saldo de -R$ 23.525 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais
negativos) em junho de 2020, em consequência a alínea relativa ao empréstimo junto ao
Banco Itaú – Cobrança Vinculada no valor de -R$ 28.571 (vinte e oito mil, quinhentos e
setenta e um reais negativos), estando contrário à sua natureza contábil.
Ø A Recuperanda informa não ter realizado a conciliação desde 2018.
41.

As Outras Obrigações, permaneceu em constante e

gradativo crescimento, totalizando a quantia de R$ 1.280.366 (um milhão, duzentos e
oitenta mil, trezentos e sessenta e seis reais) em junho de 2020, sendo que 53% referemse a Clientes Diversos Adiantamentos, sendo também o principal responsável pelo
aumento da rubrica.
42.

O Patrimônio Líquido, apresentou saldo a descoberto

de R$ 398.143 (trezentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e três reais) em junho
de 2020, devido ao reconhecimento de Prejuízos Acumulados na importância de R$
1.648.143 (um milhão, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e três reais)
até junho de 2020, somados a exercícios anteriores.

Em R$
Balanço Patrimonial em:

abr/20

mai/20

jun/20

Passivo

4.915.134

4.915.134

4.915.134

Circulante

5.259.881

5.279.616

5.298.958

Fornecedores

2.641.772

2.641.772

2.641.772

Impostos a Recolher

1.232.414

1.232.603

1.232.589

15.181

15.294

16.226

23.525 -

23.525 -

23.525

Obrigações Trabalhistas
Emprestimos Bancarios

-

Parcelamentos
Outras Obrigações
Patrimonio Liquido

-

Capital Social
Lucro/Prejuizo Acumulado

-

Resultado do Periodo

-

Contas de Compensação

151.529

151.529

151.529

1.242.510

1.261.943

1.280.366

359.066 -

378.802 -

398.143

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.524.413 -

1.524.413 -

1.524.413

84.653 -

104.389 -

123.730

14.320

14.320

14.320
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43.

Com base nas informações patrimoniais analisadas

acima, podemos verificar os Indicadores de Liquidez, mantiveram situação
insatisfatória, conforme descritos:
Ø Liquidez Corrente mede a capacidade de liquidar as dívidas em curto prazo,
utilizando recursos disponíveis e realizáveis em curto prazo, tendo em junho de
2020, liquidez de R$ 0,30 (trinta centavos de real), para quitar cada R$ 1,00 (um
real) devido.
Ø Liquidez Geral utiliza todos seus disponíveis e realizáveis para fazer frente ao
total de dívidas, indicando possuir em junho de 2020, liquidez de R$ 0,87 (oitenta
e sete centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real) devido.

44.

O Índice de Endividamento, apura o percentual que a

participação do capital de terceiros (dividas) representa do ativo total, demonstrando o
grau de dependência financeira, mantendo em junho de 2020, situação insatisfatória, vez
que suas dívidas, superam a avaliação dos ativos, incluindo os bens imobilizados, em
8%.
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B. Demonstração do Resultado do Exercício

45.

A Recuperanda não obtém Faturamento desde

novembro de 2019, indicando que suas atividades estão paralisadas.
46.

As Despesas Comerciais somaram de janeiro a junho

de 2020, R$ 75.245 (setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais), relativos a
gastos com Funcionários e Encargos Trabalhistas.
47.

As Despesas Administrativas reconhecidas de

janeiro a junho de 2020, montaram R$ 44.930 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta
reais), relativos a gastos com Funcionários, Encargos Trabalhistas, Processamentos de
Dados, Serviços Prestados por PJ e Viagens.
48.

Devido à ausência de receitas o resultado apurado no

primeiro semestre de 2020 foi de Prejuízo contábil de R$ 123.730 (cento e vinte e três
mil, setecentos e trinta reais).
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Em R$ - mensal
Balanço Patrimonial em:

abr/20

mai/20

Receita

-

Lucro Bruto

-

jun/20

2020
-

-

-

-

Despesas Operacionais

-

19.417 -

19.736 -

19.341 -

122.908

(-) Despesas Administrativas

-

6.719 -

6.849 -

6.822 -

44.930

(-) Despesas Comerciais

-

12.698 -

12.881 -

12.519 -

75.245

- -

2.733

19.341 -

122.908

(-) Despesas Tributárias

- -

Resultado Operacional

-

Resultado Financeiro

-

5

(-) Despesa/Receita Financeira

-

5

Receitas/Despesas Não Operacionais
Resultado antes do IRPJ e CSLL

5

19.417 -

19.736 -

-

Resultado do Periodo

-

822

-

822

19.341 -

123.730

-

19.423 -

19.736 -

-

(-) IRPJ e CSLL

- -

-

19.423 -

19.736 -

-

-

-

19.341 -

123.730

C. Funcionários

49.

Foram disponibilizados, para o período de maio e junho

de 2020, documentos como: folha de pagamento e folha de pró-labore, protocolo de
conectividade social e SEFIP indicando a permanência de 4 (quatro) colaboradores no
quadro de funcionários.

Funcionários em:

abr/20

Quantidade

mai/20
4

jun/20
4

4

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento

50.

Não houve disponibilização das guias e comprovantes

de recolhimento dos encargos sociais.
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D. Impostos

51. Foram disponibilizados de maio a junho de 2020
apuração de ICMS, IPI, PIS e COFINS e DARF sem os comprovantes de recolhimento
do PIS e COFINS.
52. Recebemos também do período em análise, relatório
de apuração de ISS e recibo de SPED Fiscal.

III.

CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
53. De acordo com o Plano de Recuperação Judicial,

homologado em 27 de março de 2020, a quitação se dará por classes, conforme descrito
abaixo.

A. Credores Trabalhistas - Classe I

54. Comprometem-se a quitar a integralidade do saldo
devedor de titularidade dos credores das relações de emprego, observando-se que a
totalidade dos créditos de até R$ 10.100 (dez mil e cem reais) em valores nominais,
devidamente habilitados na Recuperação Judicial, serão integralmente quitados, em até
30 dias, a contar da homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado pela
Assembleia Geral de Credores, a ser considerada como sendo 30 de abril do corrente,
a data limite para pagamento, sem prazo de carência, primeira parcela em 24/03/2020 e
com as demais parcelas de 24/04/2020 – 24/02/2021.
55. A totalidade dos demais com valores superiores a R$
10.100 (dez mil e cem reais), em valores nominais, devidamente habilitados na
Recuperação Judicial, serão integralmente quitados em até 12 (doze) parcelas mensais,
iguais e sucessivas, sem qualquer deságio ou sujeição a prazo de carência, corrigidos
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de acordo coma Tabela de Correção do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e
mediante a aplicação de juros de 1% (um por cento) ao ano, vencendo-se as primeiras
parcelas no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da homologação do Plano de
Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores e as demais nos
meses imediatamente subsequentes ou até a data máxima de quitação integral do
passivo trabalhista do processo de Recuperação Judicial, a ser considerada como sendo
31 de julho do corrente ano de 2020, o que ocorrer primeiro.

B. Credores com Garantia Real - Classe II

56. O Banco do Brasil S.A. discorda de qualquer tipo de
novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os
coobrigados/fiadores/avalistas, bem como do deságio e condições de pagamentos
apresentadas e da extinção das obrigações.

57. Ademais, os pagamentos seguiram nos mesmos
termos da Classe III.

C. Credores Quirografários – Classe III e
Empresas de Pequeno Porte – Classe IV

58. Do plano apresentado, implica na aceitação do
pagamento dos valores, em 164 (cento e sessenta e quatro) parcelas, mensais, com
reajuste pela Taxa Referencial e juros de 1% ao ano, com limite de 5% e o deságio de
70% sobre o valor total do crédito. Com isso, o período de carência, fica estabelecido em
6 (seis) meses para o início dos pagamentos e 14 (quatorze) anos até o término dos
débitos, a contar da data de homologação, sendo a primeira parcela vincenda em
27/10/2020 e demais parcelas de 27/11/2020 – 27/04/2034.
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C.1. Credor Parceiro

59. Será realizado pagamento em 6 (seis) parcelas fixas,
iguais e consecutivas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, sem qualquer
reajuste ou deságio, vencendo-se a primeira parcela nos 30 (trinta) dias seguintes à data
em que publicada no Diário de Justiça do Estado de São Paulo a decisão de
homologação deste Plano pelo Douto Juízo, bem como vencendo-se as demais parcelas
sempre nos 30 (trinta) dias imediatamente subsequentes ao pagamento da parcela
anterior, respeitando o limite do credito.
60. O saldo devedor remanescente será pago em 18
(dezoito) parcelas mensais, consecutivas, sem qualquer deságio e reajustadas mediante
a incidência da TLP (Taxa de Longo Prazo), mais juros de 2% (dois por cento) ao ano,
fixos desde a data de ajuizamento da Recuperação Judicial até a data dos efetivos
pagamentos, limitados a um total de 5% (cinco por cento), já abrangendo os juros e a
correção monetária, observando se o seguinte fluxo:
•

No 1º ano – 30% (trinta por cento) da dívida declarada, em 09 (nove)
parcelas mensais e consecutivas, sendo o vencimento da primeira parcela
em exatos 30 (trinta) dias subsequentes ao pagamento da última das 06
(seis) parcelas das quais trata o item “a” supra, bem como vencendo-se as
demais no mesmo dia dos meses imediatamente subsequentes;

•

No 2º ano – 70% (setenta por cento) da dívida declarada, em 09 (nove)
parcelas mensais e consecutivas, sendo o vencimento da primeira parcela
em exatos 30 (trinta) dias subsequentes ao pagamento da derradeira
parcela do item anterior “i” e as demais no mesmo dia dos meses
imediatamente subsequentes.
61. O credor PARCEIRO poderá usufruir deste incentivo

enquanto não quitadas todas as obrigações sujeitas à Recuperação Judicial.
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III.1. DOS PAGAMENTOS

62. Esta Auxiliar, em acompanhamento ao cumprimento ao
Plano de Recuperação Judicial, verificou os pagamentos disponibilizados, efetuados até
a data 30 de julho de 2020, aos credores concursais, conforme tabela de resumo
apresentada abaixo:

DURAFACE - CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS
VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$

CREDORES
TOTAL

R$

1.146.907,98 R$

TR/TJSP
10.403.253,82 R$

JUROS 1%A.A

SALDO REMANESCENTE
Julho/20

Total Pago

1.471.216,65 R$

268.066,25 R$

11.606.404,22

DURAPARTS - CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS
VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$

CREDORES
TOTAL

R$

182.136,60 R$

TR/TJSP
1.621.747,76 R$

JUROS 1%A.A

SALDO REMANESCENTE
Julho/20

Total Pago

229.273,07 R$

36.884,87 R$

1.814.135,96

DURAFACE - CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$
R$
786.058,04

CREDORES
GERDAU S/A

63.

JUROS 1%A.A

Total Pago
R$

15.000,00

SALDO REMANESCENTE
Julho/20
R$
771.058,04

Ademais, conforme informações das Recuperandas,

os credores que não estão sendo pagos, não apresentaram conta bancária.

IV.

PENDÊNCIAS
64.

Entre os meses de janeiro a junho de 2020 houve

reconhecimento de Outras Receitas Diversas Operacionais no montante de R$
578.339 (quinhentos e setenta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais) não sendo
possível identificar a origem.
Ø Dessa maneira, se faz necessário a disponibilização da abertura da rubrica, para
verificação da origem dos ganhos reconhecidos no exercício corrente.
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V.

DA CONCLUSÃO
65.

A DURAFACE, vem operando, contudo, não auferiu

receitas nos meses de abril e maio de 2020, impactado inclusive pela pandemia do
COVID-19, acarretando em considerável queda no faturamento acumulado no primeiro
semestre de 2020, em relação as vendas do mesmo período do exercício anterior,
refletido no resultado deficitário e no aumento das dívidas, prejudicando ainda mais a
situação financeira da Recuperanda, indicando não ser capaz de honrar a totalidade das
obrigações constituídas sem o auxílio de recursos de terceiros.
66.

A DURAPARTS mantém sem aferição de receitas

desde novembro de 2019, indicando que suas atividades estão paralisadas e
apresentando poucos recursos disponíveis para liquidação de suas dívidas constituídas,
sem a apresentação de novas receitas, tende a agravar sua situação financeira.
67.

Ademais, a situação contábil do GRUPO pode não

estar refletindo a realidade operacional, vez que permanece com diversas rubricas e
alíneas com saldo invertido, apontando a falta de conciliação contábil/financeira.
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VI.

DO ENCERRAMENTO
68.

Essa

Administradora

informa

que

toda

a

documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se a
disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.
69.

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.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
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