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 dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
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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:
Ø Duraface Indústria e Comércio LTDA., com sede na Avenida Otto Barreto, nº
1.355 – Distrito Industrial III, CEP: 13.602-060, no município de Araras – SP,
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nire:
35219179891, produz os implementos agrícolas.
o O capital social subscrito é de R$ 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil
reais), quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizadas, em moeda corrente, assim distribuída em os sócios:

Duraface Indústria e Comércio LTDA.

Quotas

%

R$

Zane Empresa de Participações ltda.
SSIMA Administração e Participações - EIRELI

1.350.000
150.000

90%
10%

1.350.000
150.000

Total

1.500.000

100%

1.500.000

Ø Duraparts Comercial, Importação e Exportação LTDA., com sede na
Avenida Otto Barreto, nº 1.355 – Distrito Industrial III, CEP: 13.602-060, no
município de Araras – SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE: 35223840466 antecipam os recebíveis da Duraface e
promove a revenda dos produtos no mercado interno e externo, inclusive para o
mercado Americano.
o O capital social subscrito é de R$ 1.250.000 (um milhão, duzentos e
cinquenta mil reais), quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente integralizadas, em moeda corrente, assim distribuída entre os
sócios:
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Duraparts Comercial, Importação e Exportação LTDA.

Quotas

Zane Empresa de Participações ltda.
SSIMA Administração e Participações - EIRELI

1.125.000
125.000

90%
10%

1.125.000
125.000

Total

1.250.000

100%

1.250.000

2.

%

R$

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 pediu 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.
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) Fluxo de Caixa;
(D) Funcionários; e, (E) Impostos.
5.

As informações que seguem foram compiladas dos

demonstrativos mensais de agosto a novembro de 2020, já apresentado em relatório
anterior, a janeiro de 2021, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda.
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DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

A. Balanço Patrimonial

6.

O Disponível apresentou redução de R$ 15.480

(quinze mil, quatrocentos e oitenta reais) em dezembro de 2020, em relação ao mês
anterior, não apresentando variação expressiva em janeiro de 2021, encerrando o
período analisado com a importância de R$ 1.248 (um mil, duzentos e quarenta e oito
reais), composto por:
Ø Caixa: Com saldo de R$ 1.105 (um mil, cento e cinco reais).
Ø Banco Conta Movimento: Finalizou com saldo de R$ 144 (cento e quarenta e
quatro reais), junto ao Banco Brasil conta 130000-8.
•

Foram disponibilizados os extratos bancários para a verificação e estão
corroborando com os valores apresentados no demonstrativo contábil.

7.

A Aplicação Financeira apresentou o saldo de R$

1.872.008 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil e oito reais) em novembro de
2020, sendo zerado em dezembro de 2020, permanecendo sem movimentação em
janeiro de 2021. Não foram disponibilizados extratos das aplicações financeiras,
impossibilitando a validação das informações apresentadas nos demonstrativos
contábeis. A Recuperanda informou que foi zerada, pois inexistia qualquer valor a ser
resgatado, visto que na composição dos saldos apurados pelas instituições financeiras
durante o andamento da RJ até a consolidação dos valores a pagar via RJ-Concursais
foram efetivamente compensados com esses, e indo para pagamento ao plano que se
iniciou em outubro/2020.
8.

Representando 34% do total de ativos, as duplicatas a

receber de Clientes, apresentaram flutuação semelhante no último bimestre analisado,
atingindo em janeiro de 2021, saldo de R$ 3.095.509 (três milhões, noventa e cinco mil,
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quintos e nove reais), tendo como principal cliente a empresa do GRUPO
DURAPARTS COML. IMP. E EXP. LTDA.
Ø O relatório de contas a receber disponibilizado, totaliza R$ 3.092.688 (três
milhões, noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e oito reais) em janeiro de
2021, apresentando pequena variação a menor de R$ 2.820 (dois mil, oitocentos
e vinte reais), em relação ao saldo contábil do mesmo período.
Ø Ademais, as Duplicatas Descontadas tiveram o saldo zerado em dezembro de
2020, mantendo-se sem movimentação em janeiro de 2021, onde, conforme
informações da Recuperanda, nesse grupo permaneceu tão somente o saldo da
conta de CLIENTES À RECEBER, já baixado os títulos que ainda constava no
Sub Grupo 1102.05 Duplicatas Descontadas, que foram zeradas, e eventual
saldo indo a valores apurados pela Assembleia da RJ e devidamente
transferidas ao grupo de Concursais no Passivo. Conta 2101.13.0001, em seus
respectivos créditos, sejam eles Bancos ou Fundos FIDIC.

9.

Os Estoques apresentaram a quantia de R$ 40.073

(quarenta mil e setenta e três reais) até novembro de 2020, tendo o saldo zerado em
dezembro de 2020, permanecendo sem movimentação em janeiro de 2021.
Ø Em retorno a Recuperanda informou: que os poucos insumos que ainda a
DURAFACE adquiria para uso no processo, foi em nova renegociação com o
fornecedor e em conjunto com nossos clientes de que serão faturados
diretamente a eles (nossos clientes), e faremos apenas a cobrança dos serviços
de industrialização e com aplicação apenas de outros gastos, como energia
elétrica, água, materiais de EPI e consumos da fábrica.
10.

Os Impostos a Recuperar apresentaram leve

redução no último bimestre, atingindo em janeiro de 2021, créditos compensáveis de
R$ 406.388 (quatrocentos e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais), dos quais, 68%
referem-se ao ICMS e o restante distribuídos entre: IPI, IRPJ e CSLL estimativa.
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11.

A rubrica de Outros Créditos possui valores em curto

e longo prazo, que conjuntamente somaram R$ 2.164.370 (dois milhões, cento e
sessenta e quatro mil, trezentos e setenta reais) em janeiro de 2021, segregados da
seguinte maneira:
Ø Os Outros Créditos em curto prazo acresceram 52% de novembro de 2020 a
janeiro de 2021, montando R$ 976.001 (novecentos e setenta e seis mil e um
reais), sendo que 99% referem-se a Adiantamentos a Fornecedores,
responsável pelo aumento da rubrica, e o restante se divide em Adiantamentos
Diversos e Depósitos Judiciais.
Ø No longo prazo permaneceu com o saldo de R$ 1.188.369 (um milhão, cento e
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais), relativos a Partes
Relacionadas, dos quais 83% equivalente à R$ 980.723 (novecentos e oitenta
mil, setecentos e vinte e três reais) referem-se a valores da sócia majoritária
Zane Empresa de Participações LTDA.
12.

Sem variação desde o exercício 2018, as Partes

Relacionadas, manteve saldo de R$ 3.505.322 (três milhões, quinhentos e cinco mil,
trezentos e vinte e dois reais) até janeiro de 2021, dos quais 90% correspondem a
títulos a receber da DURAPARTS COM.IMP.EXP.LTDA. (analisada também neste
relatório) e 10% a receber da empresa DURAFACE USA LLC.
13.

A rubrica de AFAC – Adiantamento para Futuro

Aumento de Capital, apresentou crescimento em dezembro de 2020, finalizando o
período com -R$ 2.802.146 (dois milhões, oitocentos e dois mil, cento e quarenta e seis
reais negativos), indo contra a natureza do grupo do ativo.
14.

Houve alteração no grupo de Imobilizado/Intangível

no mês de outubro de 2020, no valor de R$ 5.383 (cinco mil, trezentos e oitenta e três
reais), relativo a estorno de pagamentos de obras, tendo sido transferido e zerado o
saldo na alínea de Imóvel – Edificações, atingindo saldo de R$ 8.742.787 (oito milhões,
setecentos e quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais) permanecendo sem
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movimentação

nos

meses

subsequentes,

até

janeiro

de

2021.

Nota-se

o

reconhecimento das Depreciações mensais, estando 68% dos bens depreciados no
final desta análise, atingindo o imobilizado líquido de R$ 2.833.054 (dois milhões,
oitocentos e trinta e três mil e cinquenta e quatro reais).
Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/20

Ativo
Circulante
Disponivel

-

dez/20

jan/21

10.752.833

10.490.247

set/20

12.390.836

12.572.898

9.080.298

9.203.745

6.207.407

5.997.652

7.513.107

7.690.262

4.303.700

4.479.146

508.676

22.707

16.736

1.256

1.248

469.319 -

out/20

nov/20

Aplicação Financeira

2.394.508

2.394.508

1.872.008

1.872.008

-

-

Clientes

4.288.633

4.088.991

3.943.027

4.073.654

2.901.762

3.095.509

2.310.713 -

2.310.713 -

760.930

-

-

(-) Duplicatas Descontadas

-

Estoques

760.930 -

31.921

43.479

36.124

40.073

-

-

397.161

404.727

415.742

415.975

406.707

406.388

Outros Créditos

1.875.214

1.885.335

1.984.428

2.032.746

993.976

976.001

Não Circulante

4.524.472

4.471.641

4.856.775

4.861.682

4.776.598

4.724.599

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.505.322

3.201.609 -

3.201.609 -

2.769.109 -

2.769.109 -

2.802.146 -

2.802.146

Outros Créditos

1.131.414

1.131.414

1.131.414

1.188.369

1.188.369

1.188.369

Imobilizado/Intangivel

3.089.345

3.036.514

2.989.148

2.937.100

2.885.052

2.833.054

Bens em uso

8.737.404

8.737.404

8.742.787

8.742.787

8.742.787

8.742.787

(-) Depr/Amort. Acumulada -

5.648.059 -

5.700.890 -

5.753.639 -

5.805.687 -

5.857.735 -

5.909.733

20.954

20.954

20.954

20.954

Impostos a Recuperar

Partes Relacionadas
Futuro Aumento de Capital

-

Conta de Compensação

15.

-

-

O Endividamento Geral da DURAFACE INDÚSTRIA

E COMÉRCIO LTDA reduziu em R$ 3.410.028 (três milhões, quatrocentos e dez mil e
vinte e oito reais) no último bimestre, findando o mês de janeiro de 2021, com dívidas
no montante de R$ 16.880.311 (dezesseis milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e
onze reais), sendo que 97% estão reconhecidas em curto prazo, tendo as rubricas
analisadas a seguir.
16.

Os

Fornecedores

apresentaram

redução

de

novembro de 2020 a janeiro de 2021 no valor de R$ 28.052 (vinte e oito mil e cinquenta
e dois reais), finalizando o período analisado, com obrigações de R$ 250.571 (duzentos
e cinquenta mil, quinhentos e setenta e um reais), tendo como principal fornecedor a
empresa TRAMONTINA S/A CUTELARIA.
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17.

As Obrigações Fiscais em curto e longo prazo

somaram R$ 4.788.396 (quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezentos e
noventa e seis reais) em janeiro de 2021, correspondendo a 28% do total de dívidas,
divididos conforme descritos a seguir:
Ø Os Impostos a Recolher em curto prazo montaram R$ 4.322.670 (quatro
milhões, trezentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta reais), sendo que 35%
referem-se a IPI a Recolher. Os Parcelamentos em curto prazo mantiveram o
saldo de R$ 1.407.006 (um milhão, quatrocentos e sete mil e seis reais) até
novembro de 2020, dos quais, 85% são relativos a parcelamentos de ICMS a
Recolher, tendo em dezembro de 2020 o saldo zerado, em virtude de
reclassificação1 para a rubrica de Impostos 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), referentes
a parcelamento de REFIS IV.
18.

Os Empréstimos Bancários apresentaram valores

em curto e longo prazo em novembro de 2020, na monta de R$ 2.198.276 (dois
milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e setenta e seis reais). No mês de

1

Conforme informações da Recuperanda: nesse 1.5.2-Sub-Grupo 2101.04 – Obrigações Fiscais a

Recolher grupo houve um acréscimo expressivo devido as transferências efetuadas das contas que
estavam classificadas no grupo 2101.07 Parcelamentos Fiscais, devido ao fato de que todos esses já
perderam a sua eficácia devido a não cumprimento de parcelas, e que somados aos valores que
estavam em suas respectivas naturezas, serão integrantes de uma nova negociação com o fisco para a
regularização. Abaixo as contas que foram transferidas dos parcelamentos para esse grupo:
•

Conta 2101.07.0003 – Parcelamento INSS – Saldo transferido R$ 48.929,67.

•

Conta 2101.07.0003 – Parcelamento IPI – Saldo transferido R$ 16.103,85.

•

Conta 2101.07.0003 – Parc. ICMS Industria – Saldo transferido R$ 1.198.763,09.

•

Conta 2101.07.0003 – Parc. COFINS – Saldo transferido R$ 9.001,58.

•

Conta 2101.07.0003 – Parc. IR/CSRF - Saldo transferido R$ 15.069,73

•

Conta 2101.07.0003 – Parc. ICMS/ST – Saldo transferido R$ 119.138,10.
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dezembro de 2020 o saldo em longo prazo zerou2, permanecendo somente com a
quantia de R$ 2.524.720 (dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e
vinte reais) no curto prazo até janeiro de 2021.
19.

A rubrica de Outras Obrigações auferiu redução de

R$ 3.627.111 (três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, cento e onze reais) de
novembro de 2020 a janeiro de 2021, atingindo saldo de R$ 9.241.418 (nove milhões,
duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais), segregados conforme
quadro a seguir:

Outras Obrigações

Em R$

OUTRAS OBRIGACOES
CLIENTES CONTA ADIANTAMENTOS
CONTA TRANSITÓRIA–FORNECEDORES CONCURSAI

10.342
430.406
8.800.670

Total

9.241.418

Ø Os Clientes Conta Adiantamentos é o principal responsável pela expressiva
redução da rubrica no último bimestre analisado, totalizando em janeiro de 2021,
R$ 430.406 (quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e seis reais). Tal redução
indica encontro de contas com os recebíveis de clientes, visando o ajuste dos
saldos contábeis.

2

A Recuperanda informou que nesse grupo 1.5.1-Sub-Grupo 2101.02 – Empréstimos Bancários ficou

constando apenas saldos nas contas de empréstimos bancários EXTRACONCURSAIS conforme
relacionadas abaixo, e inclusive foi transferido para cada uma delas os saldos que constavam no
GRUPO 2201.01 -EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO, pois como já decorrido os vencimentos de todas
as parcelas não mais fazem sentido estarem classificados nesse grupo.
•

Conta 2101.02.9218 - Banco Itaú – Contrato 201400343 – Finame Eqto

•

Conta 2101.02.9219 - Banco Itaú – Contrato 201400344 – Finame Eqto

•

Conta 2101.02.9227 - Banco Itaú – Contrato 49395/301

•

Conta 2101.02.9231 –Bco Santander FINAME TJLP 60103357-01

•

Conta 2101.02.9236 –Bco Itaú – Cédula de Credito Giropré

•

Conta 2101.02.9250 -Bco Itaú – Cédula de Credito Giropré
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Ø A partir de outubro de 2020, houve reconhecimento, das dívidas concursais na
Conta Transitória – Fornecedores Concursal, encerrando o período analisado
com montante de R$ 8.800.670 (oito milhões, oitocentos mil, seiscentos e
setenta reais), equivalente a 52% do endividamento total no mesmo período,
indicando que o restante, de R$ 8.079.641 (oito milhões, setenta e nove mil,
seiscentos e quarenta e um reais) não se sujeita a recuperação judicial.
Acrescenta-se, que conforme informações da Recuperanda, todos os demais
saldos que constavam nas outras contas desse grupo (empréstimos),
foram valores apurados pela Assembleia da RJ e devidamente transferidas ao
grupo de concursais no Passivo, conta 2101.13.0001, em seus respectivos
créditos, sejam eles Bancos ou Fundos FIDIC.
20.

O Patrimônio Líquido permaneceu a descoberto em

janeiro de 2021, no montante de R$ 7.292.755 (sete milhões, duzentos e noventa e
dois mil, setecentos e vinte e dois reais), em decorrência do reconhecimento de
Prejuízos Acumulados, que somados a exercícios anteriores, montaram R$ 9.428.163
(nove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e três reais).
Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

Passivo

10.752.833

10.490.247

12.390.836

12.572.898

9.080.298

9.203.745

Circulante

16.178.525

16.070.071

18.347.136

18.563.796

16.247.835

16.414.584

Fornecedores

3.265.679

3.237.808

262.421

278.622

270.846

250.571

Impostos a Recolher

2.956.017

2.929.151

2.950.415

2.935.599

4.322.087

4.322.670

Obrigações Trabalhistas

138.012

151.080

137.318

136.582

58.247

75.207

Emprestimos Bancarios

4.775.450

4.775.450

937.459

937.459

2.524.720

2.524.720

Parcelamentos

1.407.006

1.407.006

1.407.006

1.407.006

-

-

Outras Obrigações

3.636.360

3.569.576

12.652.516

12.868.528

9.071.936

9.241.418

Não Circulante

1.726.543

1.726.543

1.726.543

1.726.543

465.727

465.727

Emprestimos Bancarios

1.260.817

1.260.817

1.260.817

1.260.817

-

-

465.727

465.727

465.727

465.727

465.727

465.727

7.164.285 -

7.318.417 -

7.694.893 -

7.729.491 -

7.633.264 -

7.676.566

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

251.597

251.597

251.597

251.597

251.597

9.000.790 -

9.000.790 -

9.000.790 -

9.000.790 -

9.000.790 -

9.384.861

Lucro/Prejuizo do Periodo

84.908 -

69.224 -

445.700 -

480.298 -

384.071 -

43.302

Contas de Compensação

12.050

12.050

12.050

12.050

Parcelamentos
Patrimonio Liquido

-

Capital Social
Reservas
Lucro/Prejuizo Acumulado

-

251.597

-

-
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21.

Tendo as informações patrimoniais analisadas acima,

pôde-se proceder com as análises dos Indicadores de Liquidez e do Endividamento,
que permaneceram em 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, tendo em janeiro de 2021,
liquidez de R$ 0,27 (vinte 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 recursos de R$ 0,17 (dezessete centavos
de real) para quitar cada R$ 1,00 (um real) devido em janeiro de 2021.

•

Observa-se, em dezembro de 2020, considerável queda, em detrimento aos
ajustes efetuados nas rubricas de aplicações financeiras, recebíveis de
clientes e estoques, que reduziram o ativo circulante, nesse período.
Acrescenta-se, que mesmo ocorrendo redução do endividamento total, na
monta aproximada de R$ 3 milhões (três milhões de reais), relativa as
antecipações de clientes, a liquidez geral, apresentou queda no último
bimestre, refletindo no aumento do índice de Endividamento, conforme
análise abaixo.

Ø O Índice de Endividamento apura o percentual que a participação do capital de
terceiros (dívidas) representa do ativo total, demonstrando o grau de
dependência financeira. Apresentou entre os meses de agosto a novembro de
2020, constante flutuação, tendo em dezembro de 2020, registrado aumento,
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permanecendo com esse indicador com situação insatisfatória, vez que suas
dívidas, superam a avaliação dos ativos, incluindo os bens imobilizados, em
83% no mês de janeiro de 2021.

B. Demonstração do Resultado do Exercício
22.

A DURAFACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

auferiu acumuladamente de janeiro a dezembro de 2020, Receitas na importância de
R$ 2.943.944 (dois milhões, novecentos e quarenta e três mil, novecentos e quarenta e
quatro reais). No mês de janeiro de 2021, apresentou crescimento de 18%, em relação
ao mês anterior, registrando Receita de R$ 193.747 (cento noventa e três mil,
setecentos e quarenta e sete reais), relativos unicamente a Serviços para Terceiros.
23.

Os Custos reconhecidos, acumuladamente de janeiro

até dezembro de 2020, somaram R$ 2.070.008 (dois milhões, setenta mil e oito reais),
tendo em janeiro de 2021, registrado R$ 171.246 (cento e setenta e um mil, duzentos e
quarenta e seis reais), relativos a Custos de Produção, Custos com Funcionários e
Depreciações. Observa-se, que os Custos absorvem grande parte da Receita Líquida
auferida, restando pequena margem para cobrir as demais despesas, acarretando em
prejuízos. Acrescenta-se, que nos meses de setembro e dezembro de 2020, os Custos
se fizeram superiores ao faturamento líquido do mesmo período.
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24.

As Despesas Administrativas comportam gastos

relativos a Honorários Profissionais, Serviços Prestados Pessoa Jurídica, Despesas
Trabalhistas dentre outros, totalizando de forma acumulada R$ 1.107.803 (um milhão,
cento e sete mil, oitocentos e três reais) até dezembro de 2020. No mês de janeiro de
2021, reconheceu R$ 100.294 (cem mil, duzentos e noventa e quatro reais).
25.

Houve reconhecimento de Outras Receitas Diversas

Operacionais entre os meses de janeiro a dezembro de 2020, no montante de R$
1.066.386 (um milhão, sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e seis reais) e em janeiro
de 2021 finalizou com monta de R$ 70.000 (setenta mil reais), não sendo possível
identificar a origem.
26.

No período de janeiro a dezembro de 2020, a

Recuperanda apurou prejuízo contábil, de R$ 384.071 (trezentos e oitenta e quatro mil
e setenta e um reais). No mês de janeiro de 2021, permanecendo com resultado
deficitário, na monta de R$ 43.302 (quarenta e três mil, trezentos e dois reais), vez
que as despesas foram superiores as receitas dentro do mesmo período.
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Em R$ - Mensal
Demonstração do resultado

ago/20

Receita
(-) Deduções

set/20

590.713
-

Receita Liquida

54.641 -

out/20

185.940
18.220 -

nov/20

311.295
32.267 -

198.574

145.744

172.736

203.476 -

177.298 -

218.213 -

171.246

-

197.667 -

210.440 -

44.212 -

43.735

-

294.194 -

86.454

75.552

257.516 -

69.325

Despesas Operacionais

-

(-) Despesas Comerciais

-

4.516 -

3.771 -

(-) Despesas Administrativas

-

236.473 -

119.805 -

(-) Despesas Tributárias

-

12.134 -

11.401 -

(-) Depreciação

-

4.393 -

4.349 -

36.677 -

Resultado Financeiro
(-) Despesa Financeira

-

Receita Financeira

72.469

53.955 -

42.788 -

17.788 -

6.453 -

11.181 -

5.350

126.528 -

90.418 -

90.765 -

100.294

14.934 -

10.686 -

7.200 -

3.691

4.556 -

3.353 -

3.643 -

173.548

56.955

1.490
42.942

3.607

70.000

70.000

85.293 -

32.679 -

115.257 -

41.452

461.769 -

1.919 -

6.356 -

1.850

461.769 -

1.919 -

6.356 -

1.850

46.546 -

27.

21.277 -

9.741 -

1.647 -

-

Resultado do Periodo

-

1.647 -

46.546 -

(-) IRPJ e CSLL

155.779

-

952
-

Resultado antes do IRPJ e CSLL

70.000

-

9.869
10.821

Receitas/Despesas Não Operacionais

21.011

279.028

-

Resultado Operacional

17.851 -

193.747

167.720

(-) Depreciação

Outras Receitas/Despesas Operacionais

23.772 -

jan/21

163.595

536.072

(-) Custo
Lucro Bruto

dez/20

222.346

154.132 154.132 -

376.476 -

-

-

-

217.840

34.598
-

376.476 -

34.598

96.227 96.227 -

43.302
43.302

Em análise ao resumo da DRE, temos:
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Ø Receita Líquida X Custos: Os Custos apresentaram flutuação, não similar a
flutuação das Receitas Líquidas, ou seja, o montante faturado, já liquido das
deduções, não está relacionado com a realização dos custos.
Ø Receita Líquida X Despesas Operacionais: Observa-se que as Despesas
Operacionais apontam gastos e ganhos, em virtude da realização de valores
alocados na rubrica Outras Receitas/Despesas Operacionais. A estabilidade dos
últimos 6 (seis) meses, não está relacionada com a Receita Líquida auferida.
Ø Receita Líquida X Resultado do Período: Nota-se que a flutuação do
Resultado do Período, não se fez similar à da Receita Líquida, tendo em vista,
os resultados auferidos são, também, influenciados pelo elevado custo
operacional.

C. Fluxo de Caixa

28.

A Recuperanda não encaminhou o demonstrativo do

Fluxo de Caixa para a verificação de suas movimentações e saldo dos Disponíveis em
caixa.

D. Funcionários

29.

Foram disponibilizados os documentos de dezembro

de 2020 e janeiro de 2021, como: folha de pagamento e pró-labore, protocolo de
conectividade social e SEFIP, indicando permanência de 36 (trinta e seis)
colaboradores, no quadro de funcionários e 1 (um) empregador.

Funcionários em:
Saldo Inicial

ago-20

set-20
29

Admissão

-

Demissão

-

Saldo Final

29

out-20

nov-20

29
5
34

dez-20

34

34

jan-21
34

-

-

-

-

-

-

34

34

34

34
2
36

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento
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Ø Cabe ressaltar que a Recuperanda não disponibilizou a relação de admissão
e demissão do período, que deixa insegurança nos dados apresentados.
30.

Não houve disponibilização das guias e comprovantes

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

E. Impostos

31.

Foram disponibilizados, referente a dezembro de

2020 a janeiro de 2021, as apurações de ICMS, IPI, PIS e COFINS e relatório de ISS,
que

estão

conciliados

com

os

demonstrativos

contábeis.

Também

foram

disponibilizados os DARF’S de PIS e COFINS, além do SPED Fiscal.
Ø A Recuperanda informou que quanto aos débitos tributários, a Recuperanda
está em vias de adesão a um parcelamento tributário criado pelo Estado de
SP ao final de 2020 e inclusive pediu prazo adicional ao Juízo da RJ para a
apresentação das CND.

DURAPARTS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

A. Balanço Patrimonial

32.

O Ativo apresentou aumento de R$ 37.520 (trinta e

sete mil, quinhentos e vinte reais) em dezembro de 2020, atingindo bens e direitos na
importância de de R$ 4.942.995 (quatro milhões, novecentos e quarenta e dois mil,
novecentos e noventa e cinco reais), permanecendo sem movimentação em janeiro de
2021, sendo as principais rubricas:
Ø Disponível: Apresentou em novembro de 2020, o valor de R$ 62.379 (sessenta
e dois mil, trezentos e setenta e nove reais), referente a Bancos Conta
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Movimento, tendo no mês subsequente registrado baixa total, encerrando o
período analisado, sem disponibilidades.
•

Foram

disponibilizados

extratos

bancários

para

validação,

estando

corroborando com os saldos apresentados nos demonstrativos contábeis.
Além disso, em retorno a Recuperanda informou que as contas que nesse
grupo ainda constavam algum saldo contábil foram zeradas, pois se existia
eventual saldo, provável a devedor foi ajustada dentro dos valores apurados
pela Assembleia da RJ e devidamente transferidas ao grupo de Concursais
no Passivo. Conta 2101.13.0001.
Ø Aplicação Financeira: Com a quantia de R$ 78.611 (setenta e oito mil,
seiscentos e onze reais) em novembro de 2020, também teve o saldo zerado em
dezembro de 2020, permanecendo sem movimentação em janeiro de 2021.
•

A Recuperanda respondeu que todas essas foram zeradas, pois inexiste
qualquer valor a ser resgatado, visto que na composição dos saldos
apurados pelas instituições financeiras durante o andamento da RJ até a
consolidação dos valores a pagar via RJ-Concursais foram efetivamente
compensados com esses, e indo para pagamento ao plano que se iniciou em
outubro/2020.

Ø Correspondendo a 32% do total dos ativos, as duplicatas a receber de Clientes
mantiveram saldo de R$ 1.579.742 (um milhão, quinhentos e setenta e nove mil,
setecentos e quarenta e dois reais) em janeiro de 2021, estando condizente com
a ausência de faturamento no mesmo período, tendo como o principal cliente a
empresa do GRUPO DURAFACE USA LLC.
•

Ressalta-se, que as Duplicatas Descontadas tiveram o saldo zerado em
outubro de 2020.

•

Ademais, o relatório de contas a receber foi disponibilizado, totalizando em
janeiro de 2021, R$ 1.644.945 (um milhão, seiscentos e quarenta e quatro
mil, novecentos e quarenta e cinco reais), apontando variação a maior que o
saldo contábil, de R$ 65.203 (sessenta e cinco mil, duzentos e três reais).

72-963.1 CT| 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

18

Ø Outros Créditos: Alocava valores em curto e longo prazo, que conjuntamente
somavam R$ 80.869 (oitenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais) em
novembro de 2020, onde:
•

Curto prazo: Manteve saldo contrário à sua natureza contábil, no valor de -R$
199.131 (cento e noventa e nove mil, cento e trinta e um reais negativos),
indo

contra

os

princípios

contábeis,

relativos

a

Adiantamentos

a

Fornecedores. A empresa relata que são valores referentes à DURAFACE
que foram contabilizados nesta rubrica, decorrente de transferência entre as
Recuperandas e classificado indevidamente nessa conta até novembro de
2020.
•

Longo prazo: Permanece com 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.

Ø O AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital equivalente a 57%
do total de bens e direitos em janeiro de 2021, não apresentou movimentação no
último bimestre, permanecendo com saldo de R$ 2.802.146 (dois milhões,
oitocentos e dois mil, cento e quarenta e seis reais). Importante reforçar que o
AFAC não foi realizado no capital social no prazo legal de 180 (cento e oitenta)
dias.
33.

Não

houve

variação

no

Imobilizado/Intangível,

permanecendo com saldo de R$ 351.789 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e
oitenta e nove reais) em janeiro de 2021. Ademais, não houve reconhecimento das
Depreciações mensais, durante o período abrangido por esta análise, mantendo saldo
líquido de R$ 218.997 (duzentos e dezoito mil, novecentos e noventa e sete reais).
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

Ativo

4.915.134

4.901.324

4.905.475

4.905.475

4.942.995

4.942.995

Circulante

1.574.346

1.560.537

1.533.678

1.533.678

1.585.517

1.585.517

Disponivel

62.940

49.130

62.379

62.379

-

-

109.111

109.111

78.611

78.611

-

-

1.579.742

1.579.742

1.579.742

1.579.742

1.579.742

1.579.742

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

-

9.098

9.098

-

-

-

-

12.077

12.077

12.077

12.077

5.775

5.775

199.131

-

-

Não Circulante

3.326.468

3.326.468

3.357.478

3.357.478

3.357.478

3.357.478

Futuro Aumento de Capital

2.771.136

2.771.136

2.802.146

2.802.146

2.802.146

2.802.146
280.000

Outros Créditos

198.621 -

198.621 -

199.131 -

280.000

280.000

280.000

280.000

280.000

Clientes Diversos- ATA

56.335

56.335

56.335

56.335

56.335

56.335

Imobilizado/Intangivel

218.997

218.997

218.997

218.997

218.997

218.997

351.789

351.789

351.789

351.789

351.789

351.789

132.792 -

132.792 -

132.792 -

132.792 -

132.792 -

132.792

14.320

14.320

14.320

14.320

Bens em uso
(-) Depreciação

-

Conta de Compensação

34.

-

-

As dívidas permaneceram integralmente reconhecidas

em curto prazo, não apresentando variações expressivas, permanecendo com a monta
aproximada de R$ 5 milhões (cinco milhões de reais). Encerra o período analisado com
Endividamento Geral de R$ 5.273.402 (cinco milhões, duzentos e setenta e três mil,
quatrocentos e dois reais), sendo que 40% referem-se aos Fornecedores, equivalente
ao montante de R$ 2.132.027 (dois milhões, cento e trinta e dois mil e vinte e sete
reais), tendo como principal fornecedor a empresa do GRUPO DURAFACE
INDUATRIAL E COMERCIO LTDA.
35.

As Obrigações Fiscais, montaram em janeiro de 2021,

R$ 1.333.468 (um milhão, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e oito
reais), referentes aos Impostos a Recolher, dos quais, 34% correspondente a
COFINS a Recolher.
Ø Observa-se, em dezembro de 2020, baixa integral do montante alocado na
rubrica de Parcelamentos, reclassificado3 para Impostos a Recolher.
3

A Recuperanda informou que nesse grupo 2.5.1-Sub-Grupo 2101.04 – Obrigações Fiscais a Recolher

houve um acréscimo expressivo devido as transferências efetuadas das contas que estavam
classificadas no grupo 2101.07 Parcelamentos Fiscais, devido ao fato de que todos esses já perderam a
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36.

As Obrigações Trabalhistas apresentaram dívidas

até novembro de 2020 no valor de R$ 21.902 (vinte e um mil, novecentos e dois reais),
relativos a Férias, Salários e Pró-Labore a Pagar, sendo zerado4 em dezembro de
2020 permanecendo sem movimentação em janeiro de 2021.
37.

Os Empréstimos Bancários, que estavam com a

natureza do saldo invertida até setembro de 2020, tiveram o saldo zerado em outubro
de 2020, mantendo-se sem movimentação nos meses subsequentes, até janeiro de
2021.
38.

As Outras Obrigações5 reduziram em R$ 294.769

(duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais), detendo em

sua eficácia devido a não cumprimento de parcelas, e que somados aos valores que estavam em suas
respectivas naturezas, serão integrantes de uma nova negociação com o fisco para a regularização.
Abaixo as contas que foram transferidas dos parcelamentos para esse grupo.

4

•

Conta 2101.07.0002 – Parcelamento PIS – Saldo transferido R$ 2.780,17.

•

Conta 2101.07.0003 – Parcelamento INSS - Saldo transferido R$ 66.415,66.

•

Conta 2101.07.0009 – Parcelamento. IPI – Saldo transferido R$ 3.284,82.

•

Conta 2101.07.0011 – Parc. ICMS Industria - Saldo transferido R$ 57.122,10.

•

Conta 2101.07.0012 – Parc. COFINS – Saldo transferido R$ 24.051,10.

A Recuperanda informou que nesse grupo 2.5.2-Sub-Grupo 2101.05 – Salários e Ordenados a Pagar

com a conciliação realizada com a última folha de pagamento nesse CNPJ que foi de
novembro/2020, foi zerado todos os saldos que estavam provisionadas, justamente em função da
inexistência de qualquer pendencia dos funcionários rescindidos.
5

A Recuperanda informou que nesse grupo 2.5.3-Sub-Grupo 2101.06 – Outras obrigações, também com

a conciliação realizada foi zerado os saldos para refletir a posição atual de cada uma, destacamos em
especial os valores mais expressivos das contas relacionadas abaixo:
•

FGTS Acordo trabalhista a pagar, e

•

Acordo trabalhista e pagar.
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janeiro de 2021, R$ 1.807.907 (um milhão, oitocentos e sete mil, novecentos e sete
reais), dos quais, 68% referem-se a Clientes Diversos Adiantamentos e o restante a
Conta Transitória – Fornecedores Concursal.
Ø A partir de outubro de 2020, houve reconhecimento, das dívidas concursais na
Conta Transitória – Fornecedores Concursal, encerrando o período analisado
com montante de R$ 572.313 (quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e treze
reais), equivalente a 11% do endividamento total no mesmo período, indicando
que o restante, de R$ 4.701.089 (quatro milhões, setecentos e um mil e oitenta e
nove reais) não se sujeita a recuperação judicial.
39.

O Patrimônio Líquido permaneceu com o saldo a

descoberto em R$ 330.407 (trezentos e trinta mil, quatrocentos e sete reais), devido ao
reconhecimento de Prejuízos Acumulados na importância de R$ 1.580.407 (um
milhão, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e sete reais) até janeiro de 2021,
somados a exercícios anteriores.
Em R$
Balanço Patrimonial em:

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

Passivo

4.915.134

4.901.325

4.905.476

4.905.476

4.942.995

4.942.995

Circulante

5.331.282

5.392.909

5.431.735

5.417.362

5.272.997

5.273.402

Fornecedores

2.639.642

2.639.642

1.923.128

1.907.190

2.132.027

2.132.027

Impostos a Recolher

1.231.755

1.239.094

1.240.195

1.231.940

1.333.468

1.333.468

14.195

25.154

25.154

21.902

-

-

23.525 -

23.525

-

-

-

-

151.529

151.529

153.654

153.654

-

-

1.317.686

1.361.015

2.089.604

2.102.676

1.807.502

1.807.907

Obrigações Trabalhistas
Emprestimos Bancarios

-

Parcelamentos
Outras Obrigações
Patrimonio Liquido

-

Capital Social

430.468 1.250.000

505.904 1.250.000

540.580 1.250.000

526.206 1.250.000

330.002 1.250.000

330.407
1.250.000

Lucro/Prejuizo Acumulado - 1.524.413 - 1.524.413 - 1.524.413 - 1.524.413 - 1.776.206 - 1.580.002
Resultado do Periodo

-

156.055 -

231.491 -

266.166 -

251.793

14.320

14.320

14.320

14.320

Contas de Compensação

o

196.204 -

405

Os valores que compunham os saldos nessas, foram todos quitados via pagamento da RJ –
Classe I – Trabalhista seguindo as regras do Plano de Pagamento da RJ aprovado pela
Assembleia dos credores.
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40.

Com base nas informações patrimoniais analisadas

acima, pode-se verificar os Indicadores de Liquidez e do Endividamento,
mantiveram situação insatisfatória nos últimos seis meses, conforme descritos abaixo:
Ø Liquidez Corrente: Mede a capacidade de liquidar as dívidas em curto prazo,
utiliza recursos disponíveis e realizáveis em curto prazo, tendo em janeiro de
2021, 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, indicou possuir liquidez de R$ 0,89 (oitenta e nove centavos de
real) para cada R$ 1,00 (um real) devido em janeiro de 2021.

Ø Índice de Endividamento: Apura o percentual que a participação do capital de
terceiros (dívidas) representa do ativo total, demonstrando o grau de
dependência financeira, mantendo situação insatisfatória, vez que suas dívidas,
superam a avaliação dos ativos, incluindo os bens imobilizados, em 7% no mês
de janeiro de 2021.
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B. Demonstração do Resultado do Exercício

41.

A DURAPARTS COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA., não obtém Receita desde novembro de 2019, o que indica que
suas atividades estão paralisadas.
42.

As Despesas Comerciais somaram de janeiro a

dezembro de 2020, R$ 86.262 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais)
credor devido ao lançamento de R$ 92.410 (noventa e dois mil, quatrocentos e dez
reais) a credito na rubrica “Férias” em despesas comerciais.
Ø Em retorno a Recuperanda informou que referido valor constava indevidamente
lançado, conforme apurado na conciliação com o sistema de folha de
pagamento e ajustado no fechamento anual, visto inclusive que não mais consta
qualquer funcionário ativo nesse CNPJ.
Ø Não apresentou saldo em janeiro de 2021.
43.

As Despesas Tributárias apresentaram, de janeiro a

dezembro de 2020, saldo de R$ 501 (quinhentos e um reais). No mês de janeiro de
2021, registrou R$ 405 (quatrocentos e cinco).
44.

As Despesas Administrativas reconhecidas de

janeiro a novembro de 2020 montaram R$ 63.218 (sessenta e três mil, duzentos e
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dezoito reais), relativos a gastos com Funcionários, Encargos Trabalhistas,
Processamentos de Dados, Serviços Prestados por PJ e Viagens, deixando de
apresentar saldo em dezembro de 2020.
Ø Em resposta da Recuperanda: Atualmente sem movimento, inclusive os
funcionários que ainda constavam foram transferidos para a RECUPERANDA
DURAFACE, que segue atuando comercialmente no mercado.

45.

As

Receitas/Despesas

Não

Operacionais

apresentou saldo positivo, em dezembro de 2020, de R$ 110.443 (cento e dez mil,
quatrocentos e quarenta e três reais) referente a VALOR POR DESAGIO
ASSEMBLEIA RJ.
46.

Devido ao lançamento em “Férias” e do deságio da

assembleia no mês de dezembro de 2020, o resultado apurado, de janeiro a dezembro
de 2020, foi de lucro contábil de R$ 196.204 (cento e noventa e seis mil, duzentos e
quatro reais), voltando a apresentar prejuízo em janeiro de 2021 de R$ 405
(quatrocentos e cinco reais).
Em R$ - mensal
Balanço Patrimonial em:

ago/20

set/20

out/20

nov/20

dez/20

jan/21

Receita

-

-

-

-

-

-

Lucro Bruto

-

-

-

-

-

-

Despesas Operacionais
(-) Despesas Administrativas

80.228 -

75.436 -

4.795 -

4.616

(-) Despesas Comerciais

70.820 -

70.820

(-) Despesas Tributárias

4.612

Resultado Operacional

80.228 -

Resultado Financeiro

15.511

- -

(-) Despesa/Receita Financeira

15.511

- -

Receitas/Despesas Não Operacionais
Resultado antes do IRPJ e CSLL
(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo

95.739 95.739 -

3.227 -

1.565

- -

179

63.218

-

251.160

-

321.221 -

405
-

- -

3.227 -

1.386

6.843 -

405

75.436 -

3.227 -

1.565

321.221 -

405

31.449

15.938

16.333

-

31.449

15.938

16.333

-

-

-

110.443

34.675

14.373

75.436 75.436 -

-

-

34.675

14.373

337.554 447.997 -

405
405
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C. Fluxo de Caixa

47.

A Recuperanda atualmente está sem movimento

financeiro, sendo que os pagamentos da RJ estão sendo arcado com a Recuperanda
DURAFACE.

D. Funcionários

48.

A

Recuperanda

informou

que

os

funcionários

migraram em setembro de 2020, para a Recuperanda DURAFACE, sendo assim,
tendo disponibilizadas as documentações de folha somente até este período.

Funcionários em:

ago/20

Saldo Inicial

set/20
4

4

Admissão

-

-

Demissão

-

-

Saldo Final

4

4

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento

Ø Não houve disponibilização das guias e comprovantes de recolhimento dos
encargos sociais.

E. Impostos

49. Foram disponibilizados, referente aos meses de
dezembro de 2020 e janeiro de 2021, as apurações de PIS e COFINS.
Ø A Recuperanda informou que quanto aos débitos tributários, a Recuperanda
está em vias de adesão a um parcelamento tributário criado pelo Estado de SP
ao final de 2020 e inclusive pediu prazo adicional ao Juízo da RJ para a
apresentação das CND.

72-963.1 CT| 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

26

50. Recebemos também do período em análise o recibo
de SPED Fiscal.

III.

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

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

•

Credores Trabalhistas - Classe I
52. Compromete-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 ano
corrente, a data limite para pagamento, sem prazo de carência, primeira parcela em 24
de março de 2020 e com as demais parcelas de 24 de abril de 2020 – 24 de fevereiro
de 2021.
53. 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 de acordo com a 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
72-963.1 CT| 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

27

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.
•

Credores com Garantia Real - Classe II

54. 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.

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

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

56. 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, sendo o limite de 5% na soma da
Taxa Referencial mais os juros, e o deságio de 70% sobre o valor total do crédito, não
havendo deságio nas Classes IV, ME e EPP nos valores inferiores a R$ 200 (duzentos
reais). 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 de outubro de 2020 e
demais parcelas de 27 de novembro de 2020 – 27 de abril de 2034.

•

Credor Parceiro
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57. Será realizado pagamento em 6 (seis) parcelas fixas,
iguais e consecutivas, no valor de R$ 5.000 (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.
58. 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 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.
59. O credor PARCEIRO poderá usufruir deste incentivo

enquanto não quitadas todas as obrigações sujeitas à Recuperação Judicial.
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III.1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

60. Esta Auxiliar, em acompanhamento ao cumprimento
ao Plano de Recuperação Judicial, verificou os pagamentos disponibilizados, efetuados
até a data 30 de julho de 2020 para Classe I e até a data 29 de outubro de 2020 para
as Classes II, III e IV, aos credores concursais, conforme tabela de resumo
apresentada abaixo:
DURAFACE - CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS
CREDORES
TOTAL

VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$

Correção TRT15 (TR)

R$

R$

1.146.907,98

-

JUROS 1% A.A
R$

Total Pago

15.594,37

R$

268.066,25

SALDO REMANESCENTE
Julho/20
R$

894.436,10

DURAPARTS - CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS
CREDORES
TOTAL

VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$

Correção TRT15 (TR)

R$

R$

182.136,60

-

DURAFACE - CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
VALOR APURADO PELO
VALOR COM 70% DE
CREDORES
ADMINISTRADOR - R$
DESÁGIO
TOTAL
R$
5.222.269,30 R$
1.566.680,79
DURAFACE - CLASSE III - CRÉDITOS PARCEIROS
VALOR APURADO PELO
VALOR COM 70% DE
CREDORES
ADMINISTRADOR - R$
DESÁGIO
TOTAL
R$
786.058,04 R$
-

JUROS 1% A.A
R$

2.459,08

CORREÇÃO
R$

-

-

R$

36.884,87

JUROS

Total Pago

R$ 25.980,79

CORREÇÃO
R$

Total Pago

R$

JUROS
R$

SALDO REMANESCENTE
Julho/20
R$

147.710,81

SALDO REMANESCENTE
Outubro/20
12.507,62 R$
1.580.153,96

SALDO REMANESCENTE
Outubro/20
26.000,00 R$
760.058,04

Total Pago
-

R$

DURAFACE - CLASSE IV - ME E EPP
CREDORES
TOTAL

VALOR COM 70% DE
DESÁGIO - Acima de R$
CORREÇÃO
200
254.304,93 R$
77.903,64 R$
-

VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$
R$

DURAPARTS - CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS
VALOR APURADO PELO
VALOR COM 70% DE
CREDORES
ADMINISTRADOR - R$
DESÁGIO
TOTAL
R$
1.344.052,05 R$
403.215,62

JUROS
R$

CORREÇÃO
R$

-

1.291,90

Total Pago
R$

JUROS
R$

6.686,66

7.948,61

SALDO REMANESCENTE
Outubro/20
R$

71.246,93

SALDO REMANESCENTE
Outubro/20
8.813,24 R$
401.089,03

Total Pago
R$

DURAPARTS - CLASSE IV - ME E EPP
CREDORES
TOTAL

VALOR COM 70% DE
DESÁGIO - Acima de R$
CORREÇÃO
200
479.344,75 R$
144.335,29 R$
-

VALOR APURADO PELO
ADMINISTRADOR - R$
R$

61.

JUROS
R$

2.393,56

Total Pago
R$

4.414,86

SALDO REMANESCENTE
Outubro/20
R$

142.313,99

Ademais, conforme informações das Recuperandas,

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

PENDÊNCIAS
62.

Para o período em análise restam as seguintes

pendências e esclarecimentos:

DURAFACE:
Ø Encaminhar o relatório do "Fluxo de Caixa" realizado de dezembro de 2020 e
janeiro de 2021.

V.

DA CONCLUSÃO
63.

A DURAFACE vem operando, contudo, impactada

pela pandemia do COVID-19, acarretando em considerável queda no faturamento, em
relação ao mesmo período do exercício anterior, refletindo no resultado deficitário e no
aumento do endividamento, prejudicando ainda mais a situação financeira da
Recuperanda. No início do exercício de 2021, apresentou crescimento nas vendas,
porém não o suficiente para cobrir os gastos incorridos, mantendo situação deficitária e
baixos indicadores de liquidez e endividamento.

64.

A DURAPARTS mantém-se sem aferição de receitas

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

65.

A situação contábil do GRUPO pode não estar

refletindo a realidade operacional, vez que permanece com diversas rubricas e alíneas
com saldo invertido, o que aponta a falta de conciliação contábil/financeira.
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66.

As Recuperandas atuam principalmente com o setor

sucroalcooleiro, que no último ano apresentou tendência crescente no valor do açúcar6,
conforme divulgação no site Nova Cana, o valor pode estagnar nos próximos períodos.
“As usinas do Centro-Sul podem, potencialmente, mudar para a
produção máxima de etanol se o prêmio de produção do hidratado
aumentar acima de 1 centavo de dólar por libra-peso em relação aos
custos do açúcar”, afirma um trader de São Paulo. “Este valor é a multa
que as usinas terão que pagar aos compradores de açúcar se não
entregarem os volumes comprometidos nos contratos já acordados em
tempo hábil; estas usinas precisarão ser incentivadas a aceitar pagar
essas penalidades”.
Na última quinta-feira, 4, a S&P Global Platts avaliou o hidratado do
Centro-Sul em R$ 3.595/m³, uma alta semanal de R$ 245 ou 7,3%. Ao
longo de 2021, o preço do biocombustível nas usinas acumula uma
elevação de 45%.

6

https://www.novacana.com/n/etanol/mercado/precos/preco-etanol-estagnar-premio-sobre-acucarpassar-us-0-01-libra-peso-080321
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VI.

DO ENCERRAMENTO
67.

Essa

Administradora

informa

que

toda

a

documentação verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se a
disposição dos interessados, mediante agendamento prévio.
68.

Sendo

o

que

tinha

para

o

momento,

este

Administrador Judicial se coloca a inteira disposição de Vossa Excelência, dos nobres
advogados das Recuperandas, dos credores, bem como do ilustre representante do
Ministério Público para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Termos em que, pede deferimento.
São Paulo, 6 de abril de 2021.
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