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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 02ª VARA
REGIONAL

DE

COMPETÊNCIA

EMPRESARIAL

E

DE

CONFLITOS

RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA 1ª RAJ DO FORO ESPECIALIZADO
DA 1ª RAJ

Processo n° 1000019-87.2020.8.26.0260

LASPRO

CONSULTORES

LTDA,

neste

ato

representada pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeada
Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe,
requerida por M3/SP ENGENHARIA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP
("M3/SP") e MMM/SP ENGENHARIA CIVIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRÉ MOLDADOS LTDA. ("MMM/SP"), vem respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei n° 11.101/2005
apresentar Relatório das Atividades das Recuperandas referente ao período
de julho e agosto de 2021.
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I.

INTRODUÇÃO
1.

As sociedades M3/SP Engenharia Indústria e

Comércio Ltda. (“M3SP”) e MMM/SP Engenharia Civil Indústria e Comércio
de Pré-Moldados Ltda. (“MMM/SP”), foram idealizadas por Antônio Marmo
Rangel Pádua, com experiência profissional em empresas do setor de
engenharia, na fabricação e projetos de pré-fabricados de concreto. Depois de
30 anos, em 1999, uniu-se a dois engenheiros, também com experiência no
mercado de pré-fabricados, e, juntos, fundaram a M3SP. Mais tarde, em 2005,
alinhando tecnologia e engenharia, fundaram a MMM/SP, formando um grupo
empresarial (“Grupo M3SP”).
2.

A empresa M3SP tem por atividades a

comercialização e, sobretudo, prestação de serviços de montagem das peças
pré-fabricadas de concreto nos canteiros de obra, enquanto a MMM/SP opera
na industrialização das peças de concreto e também em sua comercialização.
3.

Com a Operação Lava Jato, diante das

inúmeras revelações de atos de corrupção praticados pelas grandes empresas,
em sua maior parte construtoras, acabou gerando um brusco desaquecimento
no setor de construção civil. Com isto, o Grupo M3SP se deparou com a
paralisação de contratos em andamento, redução a praticamente zero de novas
contratações e inadimplência de seus clientes, agravando a crise financeira.
4.

Assim, aos 17 de abril de 2020, foi ajuizado o

pedido de recuperação judicial, sendo deferido em 27 de maio de 2020 (fls.
373/379).
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I.1.

QUADRO SOCIETÁRIO
5.

O

capital

social

da

empresa

M3/SP

Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (“M3SP”), CNPJ: 02.992.404/0001-34
é de R$ R$ 300.000 (trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda
corrente assim composto:

M3/SP - Quadro Societário

Quotas

%

Valor

ANTONIO MARMO RANGEL PADUA

100.000

33,33% R$ 100.000,00

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

100.000

33,33% R$ 100.000,00

LUIZ MITSUO NORIMATSU

100.000

33,33% R$ 100.000,00

Total

300.000 100,00% R$ 300.000,00

6.

O

capital

social

da

empresa

MMM/SP

Engenharia Civil Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda. (“MMM/SP”),
CNPJ: 07.615.419/0001-05 é de R$ 1.479.000 (um milhão, quatrocentos e
setenta e nove mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente, assim
composto:

MMM/SP - Quadro Societário

Quotas

%

Valor

ANTONIO MARMO RANGEL PADUA

493.000

33,33% R$ 493.000,00

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

493.000

33,33% R$ 493.000,00

LUIZ MITSUO NORIMATSU

493.000

33,33% R$ 493.000,00

Total
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I.2.

ENDEREÇOS E FILIAIS
7.

A sede e as unidades ativas estão localizadas

em:

M3/SP

Endereço

Sede

ESTRADA DOS PEREIRAS, 160 CHACARA REAL (CAUCAIA), COTIA - SP

Filial

RUA DOS BURITIS, 265, VILA PARQUE JABAQUA, SAO PAULO - SP

MMM/SP

II.

Endereço

Sede

ESTRADA DOS PEREIRAS, 100 BAIRRO DOS PEREIRAS (CAUCAIA), COTIA - SP

Filial

RUA CACHOEIRA, 3850, JARDIM DAS GRACAS, COTIA - SP

DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
8.

Cabe observar que as Recuperandas são

responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades
contempladas neste Relatório, inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei
11.101/05.
9.

A situação operacional é apresentada a partir

dos documentos apresentados pela Recuperanda conforme: (A) Balanço
Patrimonial; (B) Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Fluxo de Caixa;
(D) Funcionários; (E) Impostos; e, (F) Demais Relatórios.
10.

As informações que seguem são parte da

análise contábil dos documentos disponibilizados pelas Recuperandas, dos
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meses de março a junho de 2021, já reportado em relatório anterior, a agosto de
2021.

II.1. M3/SP ENGENHARIA-INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.EPP("M3/SP")

A – Balanço Patrimonial
11.

Em

constante

movimentação

no

último

bimestre, em detrimento a rubrica de Disponível, o Ativo total da M3/SP, atingiu
em agosto de 2021, R$ 465.310 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos
e dez reais), onde 68% foram reconhecidos no ativo circulante.
12.

Durante o semestre analisado o Disponível

apresentou pico de crescimento em julho de 2021, apresentando saldo de R$
39.505 (trinta e nove mil, quinhentos e cinco reais), onde cerca de 99% são
provenientes dos recursos mantido no Banco GPR conta 3752878-3. No mês de
agosto de 2021, registrou redução, encerrando com a importância de -R$ 266
(duzentos e sessenta e seis reais negativos), indicando dívidas e não
disponibilidades, sendo sua correta classificação no passivo circulante,
composto integralmente por Bancos Contas Movimento junto às contas do
Bradesco

e

Banco

GPR,

condizentes

com

os

extratos

bancários

disponibilizados.
•

Ademais, referente às Aplicações Financeiras junto ao Banco Bradesco
foram zerados em março de 2021 e permanecem sem saldo até o
encerramento desta análise.
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13.

Houve manutenção nas duplicatas a receber

de Clientes, mantendo saldo de R$ 76.559 (setenta e seis mil, quinhentos e
cinquenta e nove reais) em agosto de 2021, indo de acordo com a ausência de
faturamento.
•

Não houve disponibilização de relatório de contas a receber, não sendo
possível confrontar a movimentação junto aos demonstrativos contábeis.
14.

Os Adiantamentos Diversos apresentaram

redução de março a junho 2021, relativos a Adiantamentos de Férias, perfazendo
saldo de R$ 117.555 (cento e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e cinco
reais),

composto

unicamente

por

Adiantamentos

a

Fornecedores,

permanecendo sem movimentação até agosto de 2021.
15.

Correspondendo a 27% do ativo total os

Tributos a Recuperar somam R$ 124.696 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos
e noventa e seis reais) em agosto de 2021, dos quais 82% referem-se a COFINS
retido na fonte a compensar. Observa-se, que a rubrica permanece com saldo
inalterado no semestre analisado.
16.

Sem apresentar movimentação no semestre

analisado, as Partes Relacionadas mantiveram saldo de R$ 68.320 (sessenta
e oito mil, trezentos e vinte reais) em agosto de 2021, composto integralmente
por Empréstimos aos Sócios.
17.

Houve manutenção no Imobilizado durante o

semestre analisado, mantendo saldo de R$ 288.095 (duzentos e oitenta e oito
mil e noventa e cinco reais) em agosto de 2021, sem o registro das
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Depreciações, restando saldo líquido de R$ 78.446 (setenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais), compostos por:

Em - R$
Imobilizado

ago/21

Máquinas e Equipamentos

261.114

Equipamentos de Informática

20.544

Instalações

6.437

(-) Depreciação Acumulada
Total

-

209.649
78.446

Fonte: Balancete de agosto de 2021

Em - R$
Balanço Patrimonial em:
Ativo
Circulante
Disponível
Clientes
Adiantamento Diversos
Tributos a Recuperar
Não Circulante
Partes Relacionadas
Imobilizado
Bens de Uso
(-) Depreciação

mar/21
abr/21
mai/21
jun/21
482.077
494.111
466.580
465.221
335.310
347.344
319.813
318.454
305
13.292
513 355
91.059
91.059
76.559
76.559
119.251
118.297
118.046
117.555
124.696
124.696
124.696
124.696
146.767
146.767
146.767
146.767
68.320
68.320
68.320
68.320
78.446
78.446
78.446
78.446
288.095
288.095
288.095
288.095
- 209.649 - 209.649 - 209.649 - 209.649 -

18.

jul/21
ago/21
505.081
465.310
358.314
318.543
39.505 266
76.559
76.559
117.555
117.555
124.696
124.696
146.767
146.767
68.320
68.320
78.446
78.446
288.095
288.095
209.649 - 209.649

O Endividamento total da M3SP apresentou

tendência crescente de março a agosto de 2021, tendo acrescido R$ 67.542
(sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais) entre junho e agosto de
2021, somando R$ 7.857.093 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil e
noventa e três reais). Abaixo gráfico com a evolução do endividamento no último
semestre:
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•

Foi disponibilizado balanço segregando as dívidas concursais e
extraconcursais, de agosto de 2020 a agosto de 2021, como segue:

o Assim, em agosto de 2021, R$ 1.681.928 (um milhão, seiscentos e
oitenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais) estão sujeitos a
recuperação judicial, alocados em:
▪

Fornecedores Recuperação Judicial, no passivo não circulante,
mantiveram saldo de R$ 1.681.389 (um milhão, seiscentos e
oitenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais) em agosto de
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2021. No passivo circulante, os Fornecedores também não
apresentaram movimentação, permanecendo em agosto de 2021,
com saldo de R$ 540 (quinhentos e quarenta reais). Ademais, não
houve disponibilização de relatórios financeiros de contas a pagar,
não sendo possível verificar o saldo apresentado na contabilidade.
o E R$ 6.175.164 (seis milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e
sessenta e quatro reais) não estão sujeitos a recuperação judicial.
19.

As

Obrigações

Trabalhistas

e

Sociais

apresentaram constante movimentação nos últimos seis meses, perfazendo em
agosto de 2021, R$ 1.199.241 (um milhão, cento e noventa e nove mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais), dos quais 98% referem-se a INSS a
Recolher.
20.

Os

Empréstimos

e

Financiamentos

mantiveram recursos no passivo circulante e passivo não circulante, onde,
conjuntamente, somaram R$ 636.416 (seiscentos e trinta e seis mil,
quatrocentos e dezesseis reais) em agosto de 2021, distribuídos em:
•

No passivo circulante, os Empréstimos de Terceiros acresceram em 4%
em julho de 2021, quando comparado ao mês anterior, indicando a
necessidade de recorrer a recursos de terceiros para financiar suas
atividades, tendo em agosto de 2021, registrado leve redução,
totalizando, R$ 323.130 (trezentos e vinte e três mil, cento e trinta reais).

•

No passivo não circulante os Empréstimos Bancários permanecem
desde julho de 2020, com saldo de R$ 313.286 (trezentos e treze mil,
duzentos e oitenta e seis reais).
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21.

As Obrigações Tributárias apresentaram

tendência crescente durante o semestre analisado, montando R$ 4.264.695
(quatro milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco
reais) em agosto de 2021, correspondendo a 54% do total das dívidas, onde 43%
referem-se a ICMS a Recolher.
•

Ademais, a alínea ISS a recolher permaneceu com saldo de -R$ 39.973
(trinta e nove mil, novecentos e setenta e três reais negativos), indo contra
a sua natureza contábil. Segundo informações da Recuperanda, trata-se
de lançamentos efetuados pelo antigo contador, dos quais não há
informações baseadas na conta em questão.
22.

O

Patrimônio

Líquido

deteve

saldo

a

descoberto de R$ 7.391.782 (sete milhões, trezentos e noventa e um mil,
setecentos e oitenta e dois reais) em agosto de 2021, composto por:
•

Capital Social no valor de R$ 300.000 (trezentos mil reais);

•

Ajustes de Exercícios Anteriores com -R$ 4.483.699 (quatro milhões,
quatrocentos e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais
negativos); e,

•

Prejuízos Acumulados no montante de R$ 3.208.084 (três milhões,
duzentos e oito mil e oitenta e quatro reais), reconhecidos até agosto de
2021, somados a exercícios anteriores.
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Em - R$
Balanço Patrimonial em:
Passivo
Circulante
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Tributárias
Contas a Pagar
Não Circulante
Fornecedores - RJ
Empréstimos e Financiamentos
Patrimonio Liquido
Capital Social Realizado
Prejuízos Acumulados
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício

-

23.

mar/21
482.077
5.701.166
1.192.875
540
224.440
4.262.150
21.161
1.994.675
1.681.389
313.286
7.213.763
300.000
2.963.994
4.483.699
66.071

-

Com

abr/21
494.111
5.743.493
1.192.477
540
267.165
4.262.150
21.161
1.994.675
1.681.389
313.286
7.244.056
300.000
2.963.994
4.483.699
96.364

-

base

mai/21
466.580
5.750.385
1.194.966
540
262.557
4.262.256
30.066
1.994.675
1.681.389
313.286
7.278.480
300.000
2.963.994
4.483.699
130.788

-

jun/21
465.221
5.794.876
1.199.241
540
310.870
4.263.025
21.201
1.994.675
1.681.389
313.286
7.324.329
300.000
2.963.994
4.483.699
176.637

nos

-

dados

jul/21
505.081
5.862.315
1.205.963
540
324.434
4.263.794
67.584
1.994.675
1.681.389
313.286
7.351.909
300.000
2.963.994
4.483.699
204.216

-

ago/21
465.310
5.862.418
1.199.455
540
323.130
4.264.695
74.598
1.994.675
1.681.389
313.286
7.391.782
300.000
2.963.994
4.483.699
244.090

patrimoniais

apresentados acima, podemos proceder com análise dos índices de liquidez,
que mantiveram situação insatisfatória, como segue:
•

O índice de Liquidez Corrente calcula a capacidade de quitação das
dívidas reconhecidas no passivo circulante, utilizando os disponíveis e
recursos reconhecidos no ativo circulante, indicando, em agosto de 2021,
liquidez de R$ 0,05 (cinco centavos de real) para quitar cada R$ 1,00 (um
real) devido.

•

A Liquidez Geral utiliza todos os recursos de para fazer frente ao total de
dívidas, tendo, em agosto de 2021, liquidez de R$ 0,04 (quatro centavos
de real) para quitar cada R$ 1,00 (um real) devido.
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B – Demonstração do Resultado (DRE)
24.

A M3SP não apresentou Receitas no período

de janeiro a agosto de 2021.
25.

As Despesas Administrativas somaram R$

116.093 (cento e dezesseis mil e noventa e três reais) de janeiro a agosto de
2021, relativos a gastos com pessoal e encargos trabalhistas.
26.

As Despesas Gerais reconheceram de forma

acumulada, R$ 124.335 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco
reais), relativos a serviços prestados por terceiros, depreciação e amortização e
material de uso e consumo, até agosto de 2021.
27.

As Outras Receitas/Despesas Operacionais

registraram R$ 762 (setecentos e sessenta e dois reais), de forma acumulada
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até agosto de 2021, relativos à recuperação de despesas e reversão da provisão
de férias e encargos.
28.

Foram reconhecidos R$ 3.559 (três mil,

quinhentos e cinquenta e nove reais), somados de janeiro a agosto de 2021,
como Despesas Financeiras, relativos a juros pagos e tarifas.
29.

A M3SP apurou Prejuízo Contábil, no

exercício corrente até o mês de agosto, no montante de R$ 244.090 (duzentos
e quarenta e quatro mil e noventa reais), dado principalmente à ausência de
faturamento nesse período.
Mensal em - R$
Demonstração do resultado
Receita
(-) Deduções
Receita Liquida
Custo
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas Gerais
(-) Outras Receitas/Despesas Operacionais
Resultado Operacional
Resultado Financeiro
(-) Despesas financeiras
Outras Receitas/Despesas
Resultados antes dos impostos
(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo

mar/21

-

abr/21

32.845
16.612
16.234
0
32.845
223
223
33.068
33.068

-

29.393
14.817
15.698
1.122
29.393
900
900
30.293
30.293

mai/21

-

33.458
16.933
16.524
33.458
965
965
34.423
34.423

jun/21

-

45.818
21.340
22.819
1.658
45.818
295
295
263
45.850
45.850

jul/21

-

27.492
12.331
13.430
1.731
27.492
220
220
133
27.579
27.579

ago/21

-

39.689
13.321
26.380
12
39.689
448
448
263
39.874
39.874

2021

-

241.190
116.093
124.335
762
241.190
3.559
3.559
660
244.090
244.090

C – Fluxo de Caixa
30.

Não houve disponibilização do Fluxo de Caixa

de junho, julho e agosto de 2021.
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D – Funcionários
31.

Para o mês de julho e agosto de 2021, foram

disponibilizadas a folha de pagamento, pró-labore, provisão de férias e 13º
salários, guias de GPS, FGTS, sem os devidos comprovantes de recolhimentos.

Funcionários
M3/SP
Saldo Inicial
Admissão
Demissão
Saldo Final
Fonte: Folha de pagamento

•

mar/21

abr/21
3
1

4

mai/21
4

-

jun/21
4

4

jul/21
4

4

ago/21
4

4

4
-

4

4

Nota-se a permanência de 4 (quatro) colaboradores no quadro de
funcionários, até agosto de 2021.
32.

As Obrigações Trabalhistas em agosto de

2021, totalizaram R$ 1.199.455 (um milhão, cento e noventa e nove mil,
quatrocentos e cinquenta e cinco reais), dos quais 98% referem-se a INSS a
Recolher, indicando a existência de valores remanescestes de períodos
anteriores. Abaixo, segue quadro evolutivo das obrigações trabalhistas:
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•

De acordo com os demonstrativos contábeis, os salários e ordenados
estão sendo pagos mensalmente, dentro do prazo de vencimento.

E – Impostos
33.

As Obrigações Tributárias apresentaram

crescimento de R$ 3.698 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais), de janeiro
a agosto de 2021, em virtude do reconhecimento de CSLL, COFINS e PIS na
Fonte e Imposto de Renda na Fonte, perfazendo saldo de R$ 4.264.695 (quatro
milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais).
Abaixo segue quadro evolutivo das obrigações tributárias:
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34.

Foram disponibilizados os documentos em

relação aos impostos de:
•

Livro de entrada.

•

Livro de saída sem movimentação.

•

Livro de serviços prestados sem movimentação.

•

Livro de serviços tomados.

•

Apuração de ICMS sem movimentação.

•

Apuração de PIS e COFINS, sem movimentação.

•

Apuração de Retidos sendo IRRF com saldo de R$ 188 (cento e oitenta e
oito reais) e CSRF com saldo de R$ 581 (quinhentos e oitenta e um reais),
ambos corroborando com a contabilidade.
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F – Demais Relatórios
35.

Foram disponibilizados a ECD (escrituração

contábil digital), e a ECF (escrituração contábil fiscal), do ano de 2019. Em nota,
a Recuperanda informa: “Estamos disponibilizando a Escrituração da ECD/2019
onde feito realizado a entrega, porém ainda se faz necessário realizar ajustes,
onde nós do Grupo M3SP estamos trabalhando para os devidos ajustes e ainda
atualizando os novos saldos.” Informam ainda que: “Estamos disponibilizando a
Escrituração da ECF/2019 foi feito a entrega, porém ainda se faz necessário
realizar ajustes, onde nós do Grupo M3SP estamos trabalhando para os devidos
ajustes e ainda atualizando os novos saldos”. Ademais, foi apresentado passivo
segregado em concursal e extraconcursal, no entanto se faz necessária a
apresentação de relatório analítico que suporte o saldo mensurado nos
balancetes dos meses de agosto de 2020 a agosto de 2021.

II.2. MMM/SP ENGENHARIA CIVIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ
MOLDADOS LTDA. ("MMM/SP")

A – Balanço Patrimonial
36.

O Ativo total da MMM apresentou entre os

meses de junho e agosto de 2021, crescimento de R$ 1.939.992 (um milhão,
novecentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais), atingindo a
importância de R$ 11.575.958 (onze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil,
novecentos e cinquenta e oito reais), onde 70% foram reconhecidos no ativo não
circulante.
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37.

O Disponível sofreu redução de 99% em junho

de 2021, perfazendo saldo de R$ 31 (trinta e um reais), tendo nos meses
subsequentes seguido em tendencia crescente, somando em agosto de 2021,
R$ 42.373 (quarenta e dois mil, trezentos e setenta e três reais), composto
unicamente por Depósitos Bancários distribuídos entre os bancos Bradesco e
Topázio, corroborando com os extratos bancários disponibilizados.
•

Foram disponibilizados diversos extratos bancários do Banco Bradesco,
sem movimentação e com saldo zerado, sem apresentar contas na
contabilidade. Ademais, as Aplicações Financeiras junto ao Banco
Bradesco, foram zeradas em agosto de 2021.
38.

As

duplicatas

a

receber

de

Clientes

apresentaram redução de 20% em julho de 2021, seguido de crescimento de
44% em agosto de 2021, indicando maior volume de vendas a prazo do que
recebimentos neste período, totalizando, R$ 652.818 (seiscentos e cinquenta e
dois mil, oitocentos e dezoito reais).
•

Desde o exercício de 2019, a rubrica de Clientes em Recuperação
Judicial, no ativo não circulante, mantém a quantia de R$ 385.086
(trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta e seis reais), onde, segundo
informações da Recuperanda, o saldo refere-se a períodos anteriores,
dos quais não possuem detalhamento da conta.

•

Ademais, não foram disponibilizados relatórios financeiros de Contas a
Receber

para

validação

demonstrativos contábeis.
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39.

Desde junho de 2020, os Adiantamentos a

Terceiros permaneceram com saldo de R$ 11.236 (onze mil, duzentos e trinta
e seis reais), relativos à Adiantamento de Fornecedores, causando estranheza
devido à ausência de baixa dos valores antecipados.
40.

Registrando crescimento de R$ 1.930.253 (um

milhão, novecentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e três reais) entre junho e
agosto de 2021, os Estoques somaram, R$ 2.531.843 (dois milhões, quinhentos
e trinta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais), segregados em:
•

Matéria-prima com R$ 425.304 (quatrocentos e vinte e cinco mil, trezentos
e quatro reais);

•

Estoques de Terceiros com R$ 2.106.539 (dois milhões, cento e seis mil,
quinhentos e trinta nove reais), tendo efeito nulo no encontro de contas
com a rubrica Outras Contas a Pagar, reconhecida no passivo circulante.

•

Foi disponibilizado relatório de Estoques, corroborando com os
demonstrativos contábeis.
41.

A rubrica Outros Créditos/Intercompany

apresentou tendência crescente de abril a agosto de 2021, somando R$ 233.704
(duzentos e trinta e três mil, setecentos e quatro reais), relativos à Empréstimo
realizados a M3/SP. Os Outros Créditos, reconhecidos no ativo não circulante,
montaram R$ 16.539 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e nove reais) em agosto
de 2021, relativos integralmente a Bloqueios Judiciais.
42.

A rubrica de Partes Relacionadas acresceu

em aproximadamente R$ 31 mil (trinta e um mil reais) no último bimestre, em
detrimento a mútuo com Maria Emília, detendo saldo de R$ 249.875 (duzentos
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e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais) em agosto de 2021,
assim distribuído:

43.

O Imobilizado com saldo bruto de R$

15.987.689 (quinze milhões, novecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta
e nove reais) em agosto de 2021, sendo reconhecidas as Depreciações
mensais, perfazendo saldo líquido de R$ 7.452.484 (sete milhões, quatrocentos
e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), equivalente a 64%
do total dos ativos. Abaixo quadro dos bens em imobilizado:

Em R$
Imobilizado

ago/21

MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

12.048.090

EDIFICIOS

2.054.903

TERRENOS

1.432.000

INSTALAÇÕES

145.548

VEÍCULOS

109.779

EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS

82.253

ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS

55.169

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

37.451

FERRAMENTAS
(-) Depreciação Acumulada
Total
Fonte: Balancete de agosto de 2021
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Em - R$
Balanço Patrimonial em:
Ativo
Circulante
Disponível
Clientes
Adiantamento a Terceiros
Estoques
Outros Créditos/Intercompany
Não Circulante
Clientes em Recuperação Judicial
Outros Créditos
Partes Relacionadas
Imobilizado
Bens em uso
(-) Depreciação

-

mar/21
9.477.033
861.276
5.838
454.519
11.236
221.636
168.049
8.615.757
385.086
16.600
219.227
7.994.843
15.985.129
7.990.286 -

44.

abr/21
9.376.711
869.938
50.151
425.776
11.236
294.696
88.078
8.506.773
385.086
16.600
219.227
7.885.859
15.985.129
8.099.270 -

mai/21
9.099.859
700.365
3.099
333.208
11.236
239.194
113.630
8.399.494
385.086
16.539
219.227
7.778.641
15.986.895
8.208.254 -

Apresentando

jun/21
9.635.966
1.345.456
31
562.411
11.236
601.591
170.188
8.290.510
385.086
16.539
219.227
7.669.657
15.986.895
8.317.237 -

jul/21
11.497.415
3.299.978
13.765
452.221
11.236
2.619.965
202.791
8.197.436
385.086
16.539
234.343
7.561.468
15.987.689
8.426.221 -

movimentações

ago/21
11.575.958
3.471.974
42.373
652.818
11.236
2.531.843
233.704
8.103.984
385.086
16.539
249.875
7.452.484
15.987.689
8.535.205

não

expressivas até junho de 2021, o Endividamento total da MMM acresceu em
aproximadamente R$ 2 milhões (dois milhões de reais) em julho de 2021,
atribuído em maior parte a rubrica de Outras Contas a Pagar, tendo em agosto
de 2021, registrado leve redução, totalizando R$ 45.861.922 (quarenta e cinco
milhões, oitocentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e dois reais), dos
quais 58% foram reconhecidos no passivo circulante.
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•

Foi disponibilizado balanço segregando as dívidas concursais e
extraconcursais, de agosto de 2020 a agosto de 2021.
o Assim, em agosto de 2021, R$ 24.407.710 (vinte e quatro milhões,
quatrocentos e sete mil, setecentos e dez reais) estão sujeitos a
recuperação judicial, alocados em:
▪

Fornecedores Recuperação Judicial, no passivo não circulante,
mantiveram saldo de R$ 19.150.807 (dezenove milhões, cento e
cinquenta mil, oitocentos e sete reais) em agosto de 2021. No
passivo circulante, os Fornecedores, totalizaram R$ 5.285.649
(cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e
quarenta e nove reais), dos quais 99% foram relativos à
Fornecedor Estrangeiro – Recuperação Judicial. Ademais, não
houve disponibilização de relatórios financeiros de contas a pagar,
não sendo possível verificar o saldo apresentado na contabilidade.

o E R$ 21.454.213 (vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e
quatro mil, duzentos e treze reais) não estão sujeitos a recuperação
judicial.
45.

Em constante crescente no transcorrer do

semestre analisado, salvo em maio de 2021, quando registrou leve redução, as
Obrigações Trabalhistas e Sociais somam em agosto de 2021, R$ 6.312.170
(seis milhões, trezentos e doze mil, cento e setenta reais), onde 84% referem-se
a INSS - PGFN.
46.

Com redução de 50%, entre os meses de

março a julho de 2021, os Empréstimos e Financiamentos perfazem R$
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105.001 (cento e cinco mil e um reais), relativos à Capital de Giro – Factoring,
permanecendo em agosto de 2021 com saldo inalterado.
47.

As Obrigações Tributárias apresentaram

gradativo crescimento durante o período analisado, totalizando R$ 12.901.757
(doze milhões, novecentos e um mil, setecentos e cinquenta e sete reais) em
agosto de 2021, dos quais 51% referem-se a COFINS – PGFN. Ademais a
rubrica equivale a 48% do passivo circulante.
48.

O Patrimônio Líquido manteve saldo a

descoberto, no montante de R$ 34.285.964 (trinta e quatro milhões, duzentos e
oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais), devido principalmente
ao reconhecimento de Prejuízo Acumulado de R$ 23.372.956 (vinte e três
milhões, trezentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais),
constituídos até agosto de 2021, somados a exercícios anteriores.
•

Os Ajustes de Exercícios Anteriores mantiveram, desde junho de 2020,
saldo de -R$ 12.392.008 (doze milhões, trezentos e noventa e dois mil e
oito reais negativos), contribuindo para o Patrimônio Líquido negativo.

Em - R$
Balanço Patrimonial em:
Passivo
Circulante
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Tributárias
Outras Contas a Pagar
Não Circulante
Fornecedores - RJ
Patrimonio Liquido
Capital Social Realizado
Lucros/Prejuízos Acumulados
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício
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mar/21
9.477.033
24.625.336
6.251.407
5.266.425
209.881
12.748.739
148.886
19.250.807
19.250.807
34.399.110
1.479.000
22.956.179
12.392.008
529.923

-

abr/21
9.376.711
24.661.694
6.264.010
5.300.621
198.195
12.759.499
139.369
19.150.807
19.150.807
34.435.790
1.479.000
22.956.179
12.392.008
566.602

-

mai/21
9.099.859
24.578.982
6.263.966
5.259.582
165.106
12.769.381
120.947
19.150.807
19.150.807
34.629.930
1.479.000
22.956.179
12.392.008
760.742

-

jun/21
9.635.966
24.759.752
6.274.148
5.295.234
129.271
12.835.968
225.130
19.150.807
19.150.807
34.274.592
1.479.000
22.956.179
12.392.008
405.405

-

jul/21
11.497.415
26.847.750
6.292.820
5.297.171
105.001
12.857.929
2.294.829
19.150.807
19.150.807
34.501.142
1.479.000
22.956.179
12.392.008
631.954

-

ago/21
11.575.958
26.711.116
6.312.170
5.285.649
105.001
12.901.757
2.106.539
19.150.807
19.150.807
34.285.964
1.479.000
22.956.179
12.392.008
416.777
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49.

Na análise dos índices de liquidez, que

apontam a margem de direitos para cobrir suas dívidas, verificou-se que
permaneceram em situação insatisfatória.
•

O indicador de liquidez corrente mede a capacidade de quitação das
dívidas reconhecidas no passivo circulante, ao utilizar-se de seus
recebíveis e disponíveis reconhecidos no ativo circulante, apresentou
liquidez de R$ 0,13 (treze centavos de real), para cada real devido em
agosto de 2021.

•

A liquidez geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas da
empresa utilizando-se de todos seus disponíveis e realizáveis, indicou
capacidade de quitação de R$ 0,08 (oito centavos de real), para cada R$
1,00 (um real) devido em agosto de 2021.

50.

O Endividamento Geral apura o percentual

que a participação do capital de terceiros (dívidas) representa do ativo total,
demonstrando o grau de dependência financeira. Nos últimos meses,
apresentou constante movimentação, mantendo situação insatisfatória, tendo,
72-1031.1 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 16/11/2021 às 15:41 , sob o número W1RJ21700150197
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000019-87.2020.8.26.0260 e código 4E8AC0E.

fls. 2566

.

em agosto de 2021, dívidas que superaram em 296% a totalidade de seus bens
e direitos, indicando a necessidade do auxílio de recursos de terceiros para a
liquidação das dívidas constituídas, além da desmobilização.

Indicadores
Endividamento Geral

mar/21
463%

51.

abr/21
467%

mai/21
481%

jun/21
456%

jul/21
400%

ago/21
396%

O Indicador de Rentabilidade mede o

percentual de lucro que a empresa gera, em comparação ao faturamento. No
último semestre, apresentou instabilidade em sua rentabilidade, apontando
margens satisfatórios em junho e agosto 2021 e insatisfatórios em março a maio
e julho de 2021, vez que as receitas obtidas não foram suficientes para cobrir a
totalidade dos custos e despesas incorridos.

B – Demonstração do Resultado (DRE)
52.

A MMM auferiu Receitas na importância de R$

3.462.160 (três milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta
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reais), durante o período de janeiro a agosto de 2021, onde 21% foram obtidos
em agosto de 2021.
•

A média mensal auferida no exercício corrente até o mês de agosto de
2021, foi de aproximadamente R$ 433 mil (quatrocentos e trinta e três mil
reais.

•

Nota-se que a partir de junho de 2021 o faturamento ganhou fôlego,
embora haja queda de 23% em julho 2021, seguido de crescimento de
46% em agosto de 2021, conforme gráfico evolutivo a seguir:

53.

Os Custos totalizaram R$ 1.527.622 (um

milhão, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e dois reais) somados
de janeiro a agosto de 2021, relativos a Custos das Compras e Gastos com
Pessoal.
54.

As Despesas Gerais e Administrativas

somaram R$ 2.056.850 (dois milhões, cinquenta e seis mil, oitocentos e
cinquenta reais), de forma acumulada até agosto de 2021, sendo composto
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principalmente por: depreciação, fretes e carretos e prestação de serviços
Pessoa Física.
55.

As Despesas Tributárias montaram R$ 6.792

(seis mil, setecentos e noventa e dois reais) de janeiro a agosto de 2021,
relativos a Impostos e Taxas.
56.

Houve reconhecimento de R$ 27.964 (vinte e

sete mil, novecentos e sessenta e quatro reais), como Despesas Financeiras
relativos à Tarifas Bancárias, somados de forma acumulada até agosto de 2021.
57.

As Outras Receitas/Despesas apresentaram

até agosto de 2021, ganhos na importância de R$ 110.916 (cento e dez mil,
novecentos e dezesseis reais).
58.

Foi apurado Prejuízo contábil de R$ 416.777

(quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e sete reais) de forma
acumulada até agosto de 2021, vez que a receita auferida não se fez suficiente
para cobrir todos os gastos da operação. Abaixo gráfico com a evolução do
resultado:
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Mensal em - R$
Demonstração do resultado
Receita
(-) Deduções
Receita Liquida
Custo
Lucro Bruto
Despesas Operacionais
(-) Despesas Gerais e administrativas
(-) Despesas Tributárias
Resultado Operacional
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
(-) Despesas financeiras
Outras Receitas/Despesas
Resultados antes dos impostos
(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo

-

mar/21
328.734
35.732
293.002
392.993
99.991
270.199
269.207
992
370.190
4.461
4.461
3.305
371.346
371.346

59.
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-

abr/21
230.653
27.885
202.767
92.678
110.089
218.118
217.826
292
108.029
2.453
2.453
73.801
36.680
36.680

-

mai/21
278.212
25.735
252.477
210.453
42.025
242.737
241.924
813
200.712
2.026
2.026
8.598
194.140
194.140

-

-

-

jun/21
660.895
59.901
600.994
27.587
628.581
238.538
237.514
1.025
390.043
4.375
0
4.376
687
386.355
31.017
355.337

-

jul/21
505.711
46.778
458.933
329.755
129.178
357.754
356.503
1.251
228.575
3.582
3.582
5.608
226.549
226.549

-

-

ago/21
740.359
68.483
671.876
168.976
502.900
289.234
289.234
213.666
2.546
0
2.546
4.057
215.178
215.178

-

2021
3.462.160
339.608
3.122.553
1.527.622
1.594.930
2.063.642
2.056.850
6.792
468.712
27.964
0
27.964
110.916
385.759
31.017
416.777

Em análise ao Resumo da DRE, temos:
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•

Receita Líquida X Custo: Nota-se que a Receita Líquida e os Custos não
apresentaram flutuação similar, no último semestre, indicando que ambos
não estão diretamente correlacionados.

•

Receita Líquida X Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais
não apresentou similaridade a flutuação da Receita Líquida, indicando
não estarem diretamente ligadas.

•

Receita Líquida X Resultado do Período: O Resultado do Período
apresenta leve similaridade com a tendência da Receita Líquida a partir
de abril de 2021, sendo também impactado pelos custos e gastos
operacionais incorridos, indicando não estarem diretamente relacionados.

C – Fluxo de Caixa
60.

Foi disponibilizado do Fluxo de Caixa do

exercício de 2021, até o mês de agosto, no entanto, os saldos apresentados
divergem da rubrica Disponível, sendo necessário maiores esclarecimentos.
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D – Funcionários
61.

Foram disponibilizados relativos aos meses de

julho e agosto 2021: folha de pagamento, pró-labore, provisão de férias e 13º
salário, SEFIP, DARF INSS, guia de FGTS, sem os devidos comprovantes de
pagamento.
62.

Através

da

documentação

apresentada,

constata-se que em agosto de 2021, a empresa possui 15 (quinze) funcionários
ativos, conforme quadro abaixo:

Funcionários
MMM/SP
Saldo Inicial
Admissão
Demissão
Saldo Final

mar/21

abr/21

15
1
16

mai/21
16
16

63.

jun/21
16
16

jul/21
16
2
14

ago/21
14
1
15

15
15

As Obrigações Trabalhistas apresentaram

aumento próximo a R$ 38 mil (trinta e oito mil reais) no último bimestre, atingindo
em agosto de 2021, R$ 6.312.170 (seis milhões, trezentos e doze mil, cento e
setenta reais). Abaixo gráfico com a evolução das obrigações trabalhistas dos
últimos seis meses:

72-1031.1 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 16/11/2021 às 15:41 , sob o número W1RJ21700150197
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000019-87.2020.8.26.0260 e código 4E8AC0E.

fls. 2572

.

E – Impostos
64.

Foram disponibilizadas as apurações de julho

e agosto de 2021, conforme:
•

ICMS sem movimentação.

•

PIS e COFINS, corroborando com os demonstrativos contábeis.

•

ISS a recolher não sendo reconhecidos na contabilidade.

•

Livro de Serviços Prestados, condizentes com a contabilidade.

•

Livro de Entradas.

•

Livro de Saída corroborando com a contabilidade.
65.

As

Obrigações

Tributárias

auferiram

crescimento de R$ 174.643 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e quarenta
e três reais) de janeiro a agosto de 2021, em detrimento do aumento da COFINS
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a Recolher, indicando a ausência de recolhimento do tributo, perfazendo saldo
de R$ 12.901.757 (doze milhões, novecentos e um mil, setecentos e cinquenta
e sete reais). Abaixo gráfico com a evolução dos tributos durante o semestre
analisado.

F – Demais Relatórios
66.

Foram disponibilizados a ECD (escrituração

contábil digital), e a ECF (escrituração contábil fiscal), do ano de 2019. Em nota,
a Recuperanda informa: “Estamos disponibilizando a Escrituração da ECD/2019
onde feito realizado a entrega, porém ainda se faz necessário realizar ajustes,
onde nós do Grupo M3SP estamos trabalhando para os devidos ajustes e ainda
atualizando os novos saldos.” Informam ainda que: “Estamos disponibilizando a
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Escrituração da ECF/2019 foi feito a entrega, porém ainda se faz necessário
realizar ajustes, onde nós do Grupo M3SP estamos trabalhando para os devidos
ajustes e ainda atualizando os novos saldos”. Ademais, foi apresentado passivo
segregado em concursal e extraconcursal, no entanto se faz necessária a
apresentação de relatório analítico que suporte o saldo mensurado nos
balancetes dos meses de agosto de 2020 a agosto de 2021.

III. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
67.

Às fls. 899/928 consta o Plano de Recuperação

68.

Em 25 de março de 2021 foi acostado, às fls.

Judicial original.

1884/1914, o modificativo ao Plano de Recuperação Judicial, com Assembleia
Geral de Credores realizada no dia 23 de abril de 2021, sendo aprovado o Plano
de Recuperação Judicial pelos credores conforme fls. 2016/2035.
69.

O Plano de Recuperação Judicial proposto

prevê as seguintes formas de pagamentos:
•

Classe I – Trabalhistas: O pagamento dos credores da Classe I observará:
o deságio de 50% (cinquenta por cento); e
o pagamento em 36 parcelas mensais, iguais e consecutivas,
acrescidas da atualização anual de 3% a partir do início do
pagamento.

•

Classe II – Credores com Garantia Real: A despeito da inexistência de
credores desta Classe, o pagamento da referida classe observará:
o deságio de 70% (setenta por cento);
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o carência de 18 (dezoito) meses contados a partir da decisão que
homologar o Plano de Recuperação Judicial; e
o pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, acrescidas da atualização anual de 3% a partir do
início do pagamento.
•

Classe III – Credores Quirografários:
o deságio de 77% (setenta e sete por cento);
o carência de 18 (dezoito) meses contados a partir da decisão que
homologar o Plano de Recuperação Judicial; e
o pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, acrescidas da atualização anual de 3% a partir do
início do pagamento

•

Classe IV – Credores ME e EPP:
o deságio de 77% (setenta e sete por cento);
o carência de 18 (dezoito) meses contados a partir da decisão que
homologar o Plano de Recuperação Judicial; e
o pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas mensais, iguais e
consecutivas, acrescida atualização anual de 3% a partir do início
do pagamento.
70.

homologação do plano.

IV. DILIGÊNCIA
Data: 29.07.21
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Local: Estrada dos Pereiras, nr. 100/160 – CEP. 06726-360 - Chácara Real –
Bairro dos Pereiras - Distrito de Caucaia do Alto - Cotia - SP

Preposto: Pedro Roberto da Silva
o A visita foi conduzida pelo Sr. Fernando Santos, Representante da Área

Administrativa.
Visão da Empresa
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Entrada / Portaria

Recepção

Diretoria
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Área Administrativa / Engenharia - Projetos

72-1031.1 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 16/11/2021 às 15:41 , sob o número W1RJ21700150197
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000019-87.2020.8.26.0260 e código 4E8AC0E.

fls. 2579
.

Arquivos

72-1031.1 CT | MH/MM

Sala de Reunião

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 16/11/2021 às 15:41 , sob o número W1RJ21700150197
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1000019-87.2020.8.26.0260 e código 4E8AC0E.

fls. 2580
.

Copa

Sanitários

EPI’s
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Projeto-Piloto

Pátio – Área de Trabalho
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Sala de Projetos – Galpão / Produção
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V. PENDÊNCIAS
71.

Foram solicitadas documentações de ambas

Recuperandas, quanto a:
• Foi apresentado passivo segregado em concursal e extraconcursal, no
entanto se faz necessária a apresentação de relatório analítico que
suporte o saldo mensurado nos balancetes dos meses de agosto de 2020
a agosto de 2021. A título de exemplo cita-se:
o Relatório financeiro de contas a receber de Clientes e contas a
pagar de Fornecedores, conciliados com a contabilidade.
Acrescenta-se que foram disponibilizados o livro razão, do período
de janeiro a agosto de 2021
•

Fluxo de Caixa da MMM divergente da contabilidade, sendo necessário
maiores esclarecimentos.

•

VI.

Fluxo de Caixa da M3SP de junho a agosto de 2021.

CONCLUSÃO
72.

De

acordo

com

a

documentação

disponibilizada, a M3SP permaneceu com as atividades paralisadas, sem auferir
faturamento no exercício corrente até o mês de agosto, acarretando prejuízos
contábeis nesse período. A MMM vem operando normalmente, obtendo lucro em
fevereiro, junho e agosto de 2021, no entanto insuficiente para cobrir os prejuízos
auferidos de forma acumulada até agosto de 2021, refletido no resultado
deficitário.
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73.

Ademais, as Recuperandas mantiveram alto

endividamento e índices de liquidez insatisfatórios, mantendo situação financeira
e contábil deficitária.
74.

Conforme notícia publicada em 26 de julho de

2021, no site Agencia Brasil1, a indústria de construção deve crescer 4% esse
ano, prevê CBIC:

“A projeção é do estudo Desempenho Econômico da Indústria
da Construção do 2º Trimestre de 2021, realizado pela CBIC. O
setor da construção começou 2021 com expectativa de crescer
4% no ano. Com os desafios decorrentes da pandemia e a
continuidade dos aumentos nos custos dos materiais, a previsão
foi reduzida para 2,5%, em março. E agora voltou para 4%, o
maior crescimento desde 2013.”
75.

Com boas expectativas para o setor de

construção civil e imobiliário, a Recuperanda MMM apresentou no exercício de
2021 até o mês de agosto, faturamento 112% superior, quando comparado com
mesmo período do exercício de 2020.
76.

Importante ressaltar que, segundo os gestores

das Recuperandas, o reconhecimento de déficit em Ajustes de Exercícios
Anteriores no Patrimônio Líquido do GRUPO, em R$ 16.875.707 (dezesseis

1

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-07/industria-da-construcao-civil-deve-

crescer-4-este-ano-preve-cbic
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milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e sete reais), foi realizado
pelo antigo contador, para que os demonstrativos contábeis refletissem a
posição atual das Recuperandas.

VII.

ENCERRAMENTO
77.

Essa Administradora informa que toda a

documentação verificada para a elaboração do presente relatório, encontra-se a
disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.
78.

Sendo o que tinha para o momento, esta

Administradora Judicial se coloca à disposição de Vossa Excelência, dos nobres
advogados das Recuperandas, credores, bem como do ilustre representante do
Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 16 de novembro de 2021.
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