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COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº 1017133-50.2020.8.26.0224

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 G&B AUTO PEÇAS
ALTERNATIVAS LTDA., 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 junho de 2021.
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I.

INTRODUÇÃO
1.

A G&B AUTO PEÇAS ALTERNATIVAS LTDA. foi

constituída em 30 de maio de 1990, tendo, por objeto, o comércio atacadista de peças
e acessórios novos para veículos automotores, motocicletas e motonetas. Atualmente,
após alteração do contrato social, seu objeto social se ampliou, abrangendo, também,
a distribuição, importação e exportação de peças, partes e acessórios para
motocicletas e motonetas, bem como miudezas motociclísticas em geral.
2.

Com a retomada da economia, estimulada pela nova

política governamental, a empresa vinha expandindo suas atividades, mantendo bom
relacionamento com seus clientes e fornecedores, empenhando-se a manter em dia
seus compromissos.
3.

Contudo, em decorrência da crise advinda das

medidas tomadas para conter a disseminação da Covid-19, que abalou a maioria dos
setores, inclusive o automotivo, além de impactar na queda dos recebimentos
pontuais, por parte de seus clientes, consequentemente não conseguiu mais honrar
com suas obrigações, ocasionando o pedido de Recuperação Judicial em 05 de junho
de 2020, que teve seu deferimento em 02 de julho de 2020.
I.1.

QUADRO SOCIETÁRIO
4.

A G&B AUTO PEÇAS ALTERNATIVAS LTDA.,

inscrita no CNPJ nº 38.843.249/0001-31, tem sede na cidade de Guarulhos, Estado
de São Paulo, na Rua Cristóvão Colombo, n° 747, no bairro de Vila Galvão, CEP:
07.054-030. O capital social é de R$ 600.000 (seiscentos mil reais), dividido em
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600.000 (seiscentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,
distribuídos da seguinte maneira:
Sócios
Antonio Carlos Beiram
Nilton Cezar dos Santos

I.2.

Quotas
Capital Social em R$
480.000
480.000
120.000
120.000
600.000
600.000

%
80%
20%
100%

ENDEREÇOS - FILIAIS
5.

A G&B AUTO PEÇAS ALTERNATIVAS LTDA.

possui filiais nos seguintes endereços, conforme contrato social:
•

Filial 01 – estabelecida a Rua da Proclamação, n° 808, Bonsucesso – CEP:
21.040-282, no município do Rio de Janeiro.

•

Filial 02 – Extinta desde 12/06/2017 – estabelecida na Rua Dorandia, n° 52 –
Jardim Brasil – CEP: 02.134.080, no município de São Paulo, estado de São
Paulo.

•

Filial 03 – Extinta1 desde 12/06/2017 – estabelecida a Rua Alto Paraguai, n°
268, 276 e 282, Jardim Brasil, CEP: 02.238-240, no município de São Paulo,
estado de São Paulo.

1

Ambas filiais, extintas, foram constituídas na data de 29 de novembro de 2016 (ato constitutivo

registrado na JUCESP sob o n.º 502.366/16-3 de 29 de novembro de 2016), para fins de
transferências de estoque, ocasionados por força da incorporação realizada pela empresa G&B Auto
Peças Alternativas, da MTO Componentes Motociclísticos Ltda., conforme Instrumento de Incorporação
registrado na JUCESP sob nº. 502.366/16-3 de 29 de novembro de 2016.
72-1040 CT| CB/MM/JP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 08/09/2021 às 18:14 , sob o número W1RJ21700113763
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017133-50.2020.8.26.0224 e código 4B60B14.

.

fls. 4595

II.

DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA
6.

Cabe observar que a Recuperanda é a responsável

pelo fornecimento das informações acerca das suas atividades contempladas neste
Relatório, inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05.
7.

A situação operacional é apresentada a partir dos

documentos solicitados à Recuperanda conforme Termo de Diligência: (A) Balanço
Patrimonial; (B) Demonstração de Resultado do Exercício; (C) Fluxo de Caixa; (D)
Funcionários; e, (E) Impostos.
8.

A situação patrimonial segue apresentada de acordo

com as informações compiladas dos balanços e demonstrativos do resultado do
exercício, de janeiro a maio de 2021, apresentados em relatório anterior, a junho de
2021, os quais foram disponibilizados pela Recuperanda.

A. BALANÇO PATRIMONIAL
9.

O Ativo Total apresentou tendência decrescente de

janeiro a maio de 2021, seguido de crescimento de R$ 2.783.443 (dois milhões,
setecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais) em junho de
2021, perfazendo bens e direitos de R$ 43.379.977 (quarenta e três milhões, trezentos
e setenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais), dos quais 97% foram
reconhecidos no ativo circulante.
10.

O Disponível apresentou redução de 89% em junho

de 2021, atingindo R$ 1.505 (um mil, quinhentos e cinco reais) distribuídos em:
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•

Caixa, principal responsável pela movimentação da rubrica, montou R$ 612
(seiscentos e doze reais) em junho de 2021, distribuídos em Caixa Filial RJ (Rio
de Janeiro) com 56% e Caixa Geral com 44%.

•

Banco Conta Movimento apresentou saldo de R$ 1 (um real), em junho de
2021, com movimentação de entradas e saídas de aproximadamente R$ 5,4
milhões (cinco milhões e quatrocentos mil reais).
o Foram disponibilizados extratos das contas correntes mantidas nos bancos:
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Safra,
Daycoval e Bradesco condizentes com os saldos apresentados na
contabilidade.

•

Aplicações Financeiras com saldo de R$ 892 (oitocentos e noventa e dois reais)
em junho de 2021. Houve disponibilização do extrato da aplicação mantida no
banco Bradesco, condizente com o demonstrativo contábil.
o Nota-se a importância de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) sob a rubrica
Aplicações Financeiras no ativo circulante relativas a rendimentos
prefixados junto ao Banco Bradesco.
o Ademais o saldo de R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais) no ativo não
circulante, junto ao banco Santander, foi baixado em junho de 2021.
11.

As duplicatas a receber Clientes apresentaram

tendência crescente de abril a junho de 2021, tendo acrescido R$ 1.092.961 (um
milhão, noventa e dois mil, novecentos e sessenta e um reais) no último mês,
totalizando R$ 11.558.012 (onze milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil e doze
reais). Abaixo quadro com a evolução da rubrica nos últimos seis meses:
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Em R$
Recebíveis de Clientes
jan/21
fev/21
mar/21
abr/21
mai/21
jun/21
Duplicatas a Receber
18.914.241 18.237.284 16.945.820 16.541.444 17.355.786 14.679.435
Duplicatas Descontadas
- 3.026.446 - 2.944.659 - 3.556.327 - 3.808.543 - 3.975.866 - 2.120.000
Créditos Vencidos e não Liquidados
- 2.271.028 - 2.626.692 - 2.703.875 - 2.987.015 - 2.914.869 - 1.001.424
Total
13.616.768 12.665.933 10.685.618
9.745.886 10.465.051 11.558.012
(*) Dados extraídos dos demosntrativos contábeis.

•

As Duplicatas a Receber registraram redução de R$ 2.676.351 (dois milhões,
seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e um reais) em junho de
2021, indicando maior volume de recebimentos, em relação as vendas a prazo,
atingindo R$ 14.679.435 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e trinta e cinco reais).
o Houve disponibilização de relatórios financeiros de contas a receber
sintético e analítico, corroborando com os demonstrativos contábeis, sendo
os principais montantes devidos pelas seguintes empresas:
Em R$
Clientes
MOTO ONE MOTOPECAS LTDA
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS PECAS E ACE PARA MOTO
1266 IGORPATY AUTO PECAS EIRELI ME
UAU! MOTOPECAS EIRELI
DAKAR MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
LEAO DE JUDA MOTO PECAS EIRELI ME
ROBERTO MARCHESAN
A.R.H. RUBIA ME
ATACADAO DAS PECAS DE MACAE LTDA - ME
BOCA DISTR AUTO PECAS LTDA
Total (10 maiores saldos)
Demais Clientes
Total
(*) Dados extraídos do relatório suporte disponibilizado.

jun/21
72.101
56.322
53.808
49.927
45.220
43.677
43.128
40.822
40.663
40.634
486.303
14.193.132
14.679.435

%
0,49%
0,38%
0,37%
0,34%
0,31%
0,30%
0,29%
0,28%
0,28%
0,28%
3,31%
96,69%
100%

o Ressalta-se que os clientes mencionados no quadro acima apresentaram
movimentação no período analisado. Ademais, constaram -R$ 66.189
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(sessenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais negativos), contrário à sua
natureza, indicando falta de conciliação nos recebíveis de clientes.
•

As Duplicatas Descontadas, redutora dos recebíveis de clientes, registrou
redução de R$ 1.855.866 (um milhão, oitocentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentos e sessenta e seis reais) em junho de 2021, atingindo R$ 2.120.000
(dois milhões, cento e vinte mil reais) em antecipação de títulos junto a
Instituições Financeiras.

•

Também redutora dos recebíveis, os Créditos Vencidos e não Liquidados
apresentaram redução de R$ 1.913.445 (um milhão, novecentos e treze mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais) em junho de 2021, totalizando R$
1.001.424 (um milhão, um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).
o Foi disponibilizado relatório suporte estando de acordo com os valores
apresentados nos demonstrativos contábeis.

•

Se faz importante mencionar que o aumento da rubrica de Clientes se deu pela
redução das Duplicatas Descontadas e pelos Créditos Vencidos e não
Liquidados e não pelo aumento das Duplicatas a Receber em virtude de
faturamento, como se pode interpretar.
12.

Os

Estoques

auferiram

crescimento

de

R$

1.282.223 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais) em
junho de 2021, somando R$ 22.324.372 (vinte e dois milhões, trezentos e vinte e
quatro mil, trezentos e setenta e dois reais), equivalente a 51% do ativo total,
composto unicamente por Mercadorias para Revenda, distribuídos entre a Matriz e as
Filiais, conforme gráfico a seguir:
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•

Foram disponibilizados relatórios dos produtos estocados por filial, contendo
informações de custo, quantidade e valor, estando condizentes com os
demonstrativos contábeis.
13.

Os Impostos a Recuperar durante o semestre

analisado apresentaram movimentação de entradas e saídas, indicando a utilização
de créditos fiscais, além do reconhecimento de novos valores compensáveis para
utilização futura, tendo decrescido 11% em junho de 2021, perfazendo saldo de R$
1.514.143 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, cento e quarenta e três reais), dos
quais 53% referem-se a ICMS a Recuperar.
14.

A rubrica Outros Créditos acresceu em 11% em

junho de 2021, totalizando R$ 6.702.560 (seis milhões, setecentos e dois mil,
quinhentos e sessenta reais), segregados em:
•

Correspondendo a 92% dos outros créditos, os Adiantamentos a Fornecedores
foram os principais responsáveis pela movimentação da rubrica, tendo
acrescido 12% em junho de 2021, atingindo R$ 6.193.526 (seis milhões, cento
e noventa e três mil, quinhentos e vinte e seis reais).
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o Se faz importante mencionar elevada movimentação na alínea de
adiantamento a fornecedores, de aproximadamente R$ 17 milhões
(dezessete milhões de reais) no mês de junho de 2021.
•

Os Títulos a Receber junto a Monte Carlo Distribuidora de Auto Peças LTDA
manteve saldo de R$ 300.000 (trezentos mil reais) em junho de 2021, sem
apresentar movimentação durante o período analisado.

•

Banco Conta Vinculada encerrou o mês de junho de 2021 com saldo de R$
173.248 (cento e setenta e três mil, duzentos e quarenta e oito reais) junto a
diversas Instituições Financeiras, dos quais foram disponibilizados os extratos
do: Itaú, Safra Vinculada e Poupança, estando condizentes com os
demonstrativos contábeis.

•

Adiantamento a Empregados referente a Adiantamento de Salários com saldo
de R$ 35.786 (trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais) em junho de
2021.
15.

O Imobilizado auferiu crescimento de R$ 12.376

(doze mil, trezentos e setenta e seis reais) em junho de 2021, dos quais R$ 8.876 (oito
mil, oitocentos e setenta e seis reais) são relativos à aquisição de Imobilizado em
Andamento e R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais) de Computadores e Acessórios,
somando Bens Patrimoniais de R$ 1.703.492 (um milhão, setecentos e três mil,
quatrocentos e noventa e dois reais). Mensalmente há reconhecimento das
Depreciações, restando em junho de 2021, Imobilizado Líquido de R$ 1.029.340 (um
milhão, vinte e nove mil, trezentos e quarenta reais), composto por:
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Em R$
Bens Patrimoniais
Móveis e Utensílios
Imobilizado em Andamento
Computadores e Acessorios
Instalações
Veículos
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas
(-) Depreciações
Total
(*) Dados extraídos dos demosntrativos contábeis.

•

-

jun/21
525.820
408.807
378.162
170.302
158.000
62.402
674.153
1.029.340

Houve manutenção de R$ 71.833 (setenta e um mil, oitocentos e trinta e três
reais) em bens Intangíveis.

•

Houve disponibilização de relatório de Cálculo da Depreciação Fiscal, com os
seguintes pontos divergentes:
o

O saldo pendente de depreciação dos Computadores e Acessórios nos
demonstrativos contábeis foi de R$ 120.561 (cento e vinte mil, quinhentos
e sessenta e um reais), divergente do saldo de R$ 121.382 (cento e vinte e
um mil, trezentos e oitenta e dois reais) apresentado no controle
disponibilizado.

o

No relatório houve reconhecimento de R$ 2.877 (dois mil, oitocentos e
setenta e sete reais), relativos à Depreciação de Marcas e Patentes, não
registrado na contabilidade.

o

Não há o registro do Imobilizado em Andamento no controle do Imobilizado.

o

Foi

solicitado

apontadas.
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Em R$
Balanço Patrimonial em:

dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

Ativo

43.579.493

43.027.293

42.439.695

40.941.843

40.729.647

40.596.534

Circulante

42.274.833

41.724.425

41.144.942

39.645.940

39.431.185

39.291.039

Disponivel

21.391

22.864

14.095

12.289

5.624

13.600

Clientes

10.058.211

13.616.768

12.665.933

10.685.618

9.745.886

10.465.051

Estoques

24.497.943

20.465.493

20.639.392

21.152.670

21.077.583

21.042.150

1.814.221

1.572.345

1.501.761

1.751.112

1.692.400

1.703.364

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Outros Créditos

5.833.067

5.996.955

6.273.760

5.994.251

6.859.692

6.016.874

Não Circulante

1.304.659

1.302.869

1.294.754

1.295.903

1.298.462

1.305.495

113.429

116.713

116.713

116.713

116.713

116.713

Aplicações Financeiras

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Despesas Antecipadas

10.500

10.500

10.500

11.500

11.500

11.500

Impostos a Recuperar
Aplicações Financeiras

Depósitos Judiciais

Imobilizado
Bens em uso
(-) Depr/Amort. Acumulada
Intangível

-

1.033.898

1.028.823

1.020.708

1.020.858

1.023.416

1.030.450

1.627.519

1.635.760

1.641.033

1.654.616

1.670.647

1.691.116

593.621 -

606.937 -

620.325 -

633.759 -

647.230 -

660.666

71.833

71.833

71.833

71.833

71.833

71.833

16.

O Endividamento Total da G&B AUTO PEÇAS

auferiu crescimento de R$ 1.527.552 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil,
quinhentos e cinquenta e dois reais) em junho de 2021, perfazendo dívidas de R$
53.429.347 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e
quarenta e sete reais), onde R$ 41.763.767 (quarenta e um milhões, setecentos e
sessenta e três mil, setecentos e sessenta e sete reais) estão sujeitos a recuperação
judicial e R$ 11.665.580 (onze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quinhentos
e oitenta reais) não se sujeitam a recuperação judicial. Do montante não sujeito,
extraconcursal, responsável pelo crescimento de junho de 2021, em virtude
principalmente do crescimento das obrigações com os Fornecedores, estando abaixo
gráfico contendo a evolução dos saldos:
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17.

Conforme mencionado acima, as obrigações com os

Fornecedores registraram crescimento de R$ 1.559.019 (um milhão, quinhentos e
cinquenta e nove mil e dezenove reais) indicando maior volume de compras a prazo
do que pagamentos realizados, atingindo R$ 4.071.818 (quatro milhões, setenta e um
mil, oitocentos e dezoito reais), condizentes com relatório de contas a pagar
disponibilizado, sendo os valores mais representativos devidos:
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Em R$
Fornecedores
FLANACAR COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI
LAV COMERCIO DE AUTOPECAS EIRELI
MARLON BONILHA EIRELI
ECO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
VAZLOG DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
EMOTO COMERCIO DIGITAL DE PRODUTOS AUTOM
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
EBF VAZ DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA
UNEDAC FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA
IKS INDUSTRIA DE CABOS LTDA
Total (10 maiores saldos)
Demais Fornecedores
Total
(*) Dados extraídos do relatório suporte disponibilizado.

•

jun/21
703.115
452.843
250.802
207.089
203.340
137.690
88.699
85.249
65.234
63.704
2.257.765
1.814.053
4.071.818

%
17,27%
11,12%
6,16%
5,09%
4,99%
3,38%
2,18%
2,09%
1,60%
1,56%
55,45%
44,55%
100%

Ademais, no relatório suporte constaram R$ 3.028 (três mil e vinte e oito reais)
contrários a natureza, indicando inconsistência nos valores das contas a pagar.
18.

As

Obrigações

Trabalhistas

apresentaram

crescimentos mensais de abril a junho de 2021, totalizando R$ 1.095.561 (um milhão,
noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e um reais) onde 48% referem-se as
Provisões de Férias, 13° Salário e Encargos incidentes e 28% corresponderam a
dívidas de Recuperação Judicial relativos a Classe Trabalhista.
19.

As Obrigações Fiscais reconhecidas no passivo

circulante e passivo não circulante, conjuntamente, somaram R$ 2.052.238 (dois
milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais) em junho de 2021,
distribuídos em:
•

Obrigações Tributárias, reconhecidas no passivo circulante, apresentou
aumentos mensais de fevereiro a junho de 2021, totalizando R$ 48.999
(quarenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais), dos quais 34% são
relativos à IRRF a Recolher.
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•

Parcelamento a Pagar, no passivo circulante, apresentou constante e
gradativa redução durante o semestre analisado, tendo reduzido 13% em junho
de 2021, atingindo R$ 355.661 (trezentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e
sessenta e um reais), indicando recolhimento dos débitos previdenciários e
débitos não previdenciários.

•

No passivo não circulante, o Parcelamento a Pagar permaneceu com saldo
de R$ 1.647.577 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e
setenta e sete reais) em junho de 2021, relativos a débitos previdenciários e
débitos não previdenciários.
20.

Correspondendo a 39% do endividamento total de

junho de 2021, as Obrigações Financeiras, reconhecidas no passivo circulante e
passivo não circulante, montaram R$ 21.006.200 (vinte e um milhões, seis mil e
duzentos reais), segregados em:
•

Empréstimos, reconhecidos no passivo circulante, apresentaram tendência
decrescente de janeiro a junho de 2021, encerrando a análise com R$ 256.897
(duzentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais) junto ao
Banco Daycoval e Juros a apropriar corroborando com o controle de
empréstimos disponibilizados.

•

Dividendos a Pagar apresentou tendência decrescente de janeiro a abril de
2021, sem apresentar movimentação em maio e junho de 2021, mantendo
saldo de R$ 1.333.088 (um milhão, trezentos e trinta e três mil e oitenta e oito
reais).

•

Houve manutenção dos Empréstimos do passivo não circulante mantendo
saldo de R$ 10.566.715 (dez milhões, quinhentos e sessenta e seis mil,
setecentos e quinze reais) em junho de 2021, junto a diversos bancos e os juros
a apropriar, estando de acordo com controle de empréstimo disponibilizado.
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•

Mútuos a Pagar mantendo saldo de R$ 8.849.500 (oito milhões, oitocentos e
quarenta e nove mil e quinhentos reais) de janeiro a junho de 2021, devido aos
seguintes credores:

21.

As Contas a Pagar apresentaram tendência

crescente de fevereiro a junho de 2021, totalizando R$ 296.044 (duzentos e noventa
e seis mil e quarenta e quatro reais), relativos unicamente a Alugueis a Pagar.
22.

Houve manutenção no saldo da rubrica de Credores

Garantia Real, no valor de R$ 1.412.500 (um milhão, quatrocentos e doze mil e
quinhentos reais) em junho de 2021.
23.

Correspondendo a 44% do endividamento total, as

Outras Obrigações apresentaram crescimentos mensais de janeiro a junho de 2021,
encerrando a análise com saldo de R$ 23.494.986 (vinte e três milhões, quatrocentos
e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e seis reais), distribuídos em:
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•

INSS a Recolher Patronal com saldo de R$ 1.753.405 (um milhão, setecentos
e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinco reais) em junho de 2021.

•

Títulos a Pagar mantendo saldo de R$ 21.741.581 (vinte e um milhões,
setecentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais) em junho de
2021, composto conforme gráfico a seguir:

24.

A

G&B

AUTO

PEÇAS

apresenta

constante

movimentação no Patrimônio Líquido, tendo no último mês analisado, reduzido o
montante a descoberto, detendo saldo de R$ 10.049.371 (dez milhões, quarenta e
nove mil, trezentos e setenta e um reais), em virtude dos Prejuízos Acumulados em
exercícios anteriores, até junho de 2021, no montante de R$ 10.649.371 (dez milhões,
seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais).
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Em R$
Balanço Patrimonial

jan/21

Passivo

fev/21

43.027.293

mar/21

42.439.695

40.941.843

abr/21
40.729.647

mai/21

jun/21

40.596.533

43.379.976

Circulante

5.314.395

5.081.231

5.938.772

6.025.262

5.934.586

7.458.069

Fornecedores

1.527.666

1.404.973

2.369.477

2.585.178

2.512.799

4.071.818

ObrigaçõesTrabalhistas

1.080.690

1.117.976

1.048.419

1.020.761

1.067.271

1.095.561

59.127

40.337

43.822

48.579

48.619

48.999

Empréstimos

470.768

427.540

384.901

342.297

299.278

256.897

Contas a Pagar

205.573

195.313

215.644

236.044

266.044

296.044

Parcelamentos a Pagar

567.072

513.779

513.533

459.314

407.487

355.661

1.403.498

1.381.312

1.362.976

1.333.088

1.333.088

1.333.088

Obrigações Tributárias

Dividendos
Não Circulante

45.962.846

45.970.859

45.949.348

45.963.364

45.967.209

45.971.278

Empréstimos

10.572.982

10.579.289

10.555.153

10.566.413

10.566.715

10.566.715

Credores Garantia Real

1.412.500

1.412.500

1.412.500

1.412.500

1.412.500

1.412.500

Mútuos a Pagar

8.849.500

8.849.500

8.849.500

8.849.500

8.849.500

8.849.500

Parcelamentos a Pagar
Outras Obrigações
Patrimônio Líquido

-

1.647.577

1.647.577

1.647.577

1.647.577

1.647.577

1.647.577

23.480.287

23.481.993

23.484.618

23.487.374

23.490.918

23.494.986
10.049.371

8.249.948 -

8.612.395 -

10.946.277 -

11.258.979 -

11.305.262 -

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

8.860.079 -

8.860.079 -

8.860.079 -

8.860.079 -

8.860.079 -

8.860.079

10.131 -

352.316 -

2.686.198 -

2.998.900 -

3.045.183 -

1.789.292

Capital Social
Lucro/Prejuizo Acumulado

-

Lucro/Prejuizo do Período

25.

Com

base

nas

informações

600.000

patrimoniais

apresentadas acima, pôde-se proceder a análise dos índices de liquidez, como segue:
•

A Liquidez Corrente mede a capacidade de quitar as dívidas reconhecidas no
passivo circulante, utilizando os disponíveis e realizáveis reconhecidos no ativo
circulante, indicando possuir recursos de R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e
cinco centavos) em junho de 2021, para quitar cada R$ 1,00 (um real) devido
no mesmo período.
o Nota-se redução em junho de 2021, em virtude principalmente do aumento
das obrigações com os Fornecedores.

•

A Liquidez Seca é semelhante a liquidez corrente, no entanto, desconsidera o
estoque como recurso disponível. Encerrou junho de 2021, com recursos de
R$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos) para liquidar cada R$ 1,00 (um
real) devido.
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•

A Liquidez Geral manteve a linha decrescente de janeiro a maio de 2021,
seguido de crescimento em junho de 2021, atingindo capacidade de quitação
de R$ 0,79 (setenta e nove centavos de real) para fazer frente a cada R$ 1,00
(um real) do total de dívida já constituída, utilizando-se todos seus disponíveis
e realizáveis sem levar em consideração o prazo de recebimento.
o A linha decrescente apresentada neste indicador é reflexo do aumento das
dívidas e as reduções dos bens e direitos dos últimos meses.

•

Os Indicadores de Liquidez Corrente e Liquidez Seca apresentaram situação
satisfatória, em virtude da maioria dos ativos estarem reconhecidas no ativo
circulante, enquanto a maioria das dívidas foram reconhecidos no passivo não
circulante. Assim, quando a análise se estende ao total das obrigações, a
Recuperanda apresentou, no índice de Liquidez Geral, situação insatisfatória,
demonstrando a necessidade de desmobilização e recorrer a recursos de
terceiros para honrar o total de dívidas já constituídas até junho de 2021.
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26.

O Endividamento Geral apura o percentual que a

participação do capital de terceiros (dívidas) representa do ativo total, demonstrando
o grau de dependência financeira, indicando, em junho 2021, que os passivos estão
23% superior aos ativos.

Índices

jan/21

Endividamento Geral

•

fev/21

119%

120%

mar/21
127%

abr/21
128%

mai/21
128%

jun/21
123%

O endividamento geral permaneceu em situação insatisfatória tendo em vista
que seus bens e direitos não cobrem o total das obrigações, demonstrando que
não é capaz de honrar suas dívidas, nem fazendo uso da desmobilização,
sendo necessário recorrer a recursos de terceiros para possível quitação das
obrigações.
27.

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 satisfatórias nos
meses de janeiro e junho de 2021 e insatisfatórios de fevereiro a maio de 2021, vez
que as receitas obtidas não foram suficientes para cobrir a totalidade de dispêndios
incorridos.
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B. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
28.

A G&B auferiu Receitas na importância de R$

52.721.536 (cinquenta e dois milhões, setecentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta
e seis reais) no primeiro semestre de 2021, indicando média mensal de
aproximadamente R$ 8,7 milhões (oito milhões e setecentos mil reais). Abaixo gráfico
ilustrativo com a evolução da receita do exercício de 2021, até junho, apresentando
pico em janeiro seguido de reduções até março, voltando a acrescer em abril e maio,
com queda em junho:
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29.

Após

as

Deduções

relativas

aos

impostos

incidentes sobre a operação e devoluções de mercadorias, atingiu Receita Líquida
acumulada, de janeiro a junho de 2021, na quantia de R$ 48.923.744 (quarenta e oito
milhões, novecentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais).
30.

Consumindo 68% da Receita Líquida, os Custos

permaneceram sendo os maiores gastos incorridos, somando R$ 33.277.773 (trinta e
três milhões, duzentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais), de
forma acumulada até junho de 2021, relativos a Custos de Mercadorias Vendidas.
31.

As Despesas Comerciais reconheceram gastos de

R$ 12.291.360 (doze milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta
reais), somados de janeiro a junho de 2021, dos quais 60% referem-se a Serviços
Prestados por Terceiros e o restante a Fretes e Carretos, Salários e Ordenados,
dentre outros gastos.
32.

As Despesas Administrativas registraram R$

3.947.820 (três milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais) de
forma acumulada até junho de 2021, relativos a Alugueis e Arredamento, Despesas
Gerais e Impostos, Taxas e Contribuições.
33.

As

Outras

Receitas/Despesas

Operacionais

somaram ganhos de R$ 1.314.476 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quatrocentos
e setenta e seis reais) no primeiro semestre de 2021, relativos à Reversão de Crédito
Liquidação Duvidosa.

72-1040 CT| CB/MM/JP

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 08/09/2021 às 18:14 , sob o número W1RJ21700113763
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1017133-50.2020.8.26.0224 e código 4B60B14.

.

fls. 4613

34.

As Despesas Financeiras montaram R$ 459.293

(quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e noventa e três reais) no primeiro
semestre de 2021, relativos a Tarifas Bancárias, Juros Passivos, dentre outros gastos.
35.

As Receitas Financeiras reconheceram R$ 66.904

(sessenta e seis mil, novecentos e quatro reais) somados de janeiro a junho de 2021,
relativos principalmente a Juros Ativos.
36.

No

período

analisado,

as

Outras

Receitas/Despesas não Operacionais somaram, de forma acumulada, R$
2.118.168 (dois milhões, cento e dezoito mil, cento e sessenta e oito reais) até junho
de 2021, relativos à Perda no Recebimento de Créditos.
37.

A Recuperanda G&B apurou Lucro contábil em

junho de 2021, no montante de R$ 1.255.891 (um milhão, duzentos e cinquenta e
cinco mil, oitocentos e noventa e um reais) em detrimento principalmente da Reversão
de Crédito Liquidação Duvidosa, no entanto, não foram suficientes para suprimir o
Prejuízo auferido nos demais meses. Assim, apresentou, no primeiro semestre de
2021, situação deficitária de R$ 1.789.292 (um milhão, setecentos e oitenta e nove
mil, duzentos e noventa e dois reais). Abaixo gráfico com a evolução do resultado nos
últimos seis meses.
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•

Nota-se que o melhor resultado foi obtido em junho de 2021, auferindo Lucro
contábil e o pior resultado foi auferido em março de 2021, onde registrou
Prejuízos de R$ 2.333.882 (dois milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos
e oitenta e dois reais), em virtude principalmente do elevado gasto com
Serviços Prestados por Terceiros, reconhecidos na rubrica de Despesas
Comerciais.

Em R$ - mensal
Demonstração do Resultado

jan/21

Receita
(-) Deduções

-

Receita Liquida
(-) Custo

fev/21

10.699.675
693.123 10.006.552
-

Resultado Bruto

mar/21

8.349.628
869.715 7.479.913

8.120.172
617.788 7.502.383

abr/21

mai/21

jun/21

8.294.490

8.978.138

8.279.433

544.548 7.749.943

570.015 8.408.123

2021

502.603 7.776.830

52.721.536
3.797.792
48.923.744

7.296.238 -

4.544.198 -

5.801.855 -

4.577.660 -

4.919.761 -

6.138.061 -

33.277.773

2.710.314

2.935.715

1.700.528

3.172.282

3.488.361

1.638.769

15.645.971

Despesas Operacionais

-

2.202.450 -

2.588.145 -

3.452.494 -

3.185.818 -

3.155.351 -

340.447 -

14.924.705

(-) Despesas Comerciais

-

1.873.293 -

1.544.087 -

2.348.197 -

2.264.452 -

2.600.544 -

1.660.787 -

12.291.360

(-) Despesas Administrativas

-

452.786 -

660.207 -

1.005.262 -

637.682 -

598.908 -

592.976 -

3.947.820

Outras Receitas/Despesas Operacionais

123.629 -

383.851 -

99.034 -

283.685

44.101

1.913.316

1.314.476

Resultado Operacional

507.865

347.570 -

1.751.965 -

13.536

333.010

1.298.323

721.266

Resultado Financeiro

-

86.905 -

82.367 -

57.779 -

71.494 -

51.414 -

42.431 -

392.389

(-) Despesa Financeira

-

95.914 -

93.120 -

70.462 -

80.390 -

64.416 -

54.991 -

459.293

9.010

10.753

12.683

8.897

13.001

12.560

-

410.829 -

627.650 -

524.138 -

227.673 -

327.879

- -

2.118.168

10.131 -

362.447 -

2.333.882 -

312.703 -

46.283

1.255.891 -

1.789.292

Receita Financeira
Receitas/Despesas Não Operacionais
Resultado antes do IRPJ e CSLL
(-) IRPJ e CSLL
Resultado do Periodo
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38.

•

Em análise ao resumo da DRE, temos:

Receita Líquida X Custo: Nota-se que os custos apresentaram flutuação
similar à da Receita Líquida. Contudo, em março e junho de 2021,
apresentaram elevação diferente da flutuação da Receita Líquida nesse
período.
o Há similaridade entre o montante faturado, já líquido das deduções, e os
custos, vez que se referem aos Custos de Mercadorias Vendidas.

•

Receita Líquida X Despesas Operacionais: A flutuação das Despesas
Operacionais não apontou similaridade com a tendência da Receita Líquida
durante o semestre analisado.
o A

flutuação

das

Despesas

Operacionais

não

varia

conforme

a

movimentação da Receita Líquida, devido os principais gastos se tratarem
de Serviços Prestados por Terceiros, Pessoal, dentre outros, que não
dependem do faturamento para sua realização.
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•

Receita Líquida X Resultado: Nota-se que a flutuação do Resultado não
acompanha as oscilações da Receita Líquida, devido ao resultado mensal
auferido apresentar reflexo dos custos e despesas operacionais e não
operacionais.
C. FLUXO DE CAIXA
39.

Foi disponibilizado o fluxo de caixa de junho de

2021, sendo reportado abaixo, com saldo final de R$ 1.505 (um mil, quinhentos e cinco
reais), corroborando com a rubrica Disponível, estando a movimentação apresentada,
de acordo com a contabilidade.
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D. FUNCIONÁRIOS
40.

As

Obrigações

Trabalhistas

apresentaram

aumento de R$ 14.871 (quatorze mil, oitocentos e setenta e um reais), de janeiro a
junho de 2021, totalizando R$ 1.095.561 (um milhão, noventa e cinco mil, quinhentos
e sessenta e um reais), em virtude principalmente da Provisão de 13° Salário,
conforme gráfico a seguir:

•

Se faz importante mencionar que de acordo com os demonstrativos contábeis,
os salários estão sendo pagos mensalmente.
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41.

Foram disponibilizados, para o mês de junho de

2021, os relatórios de provisão de férias e de 13° salário, folha de pagamento e de
pró-labore, SEFIP e guias relativas ao FGTS, IRRF e INSS, juntamente com os
comprovantes de pagamentos.
42.

Mediante a análise do resumo da folha de

pagamento do período analisado, foi elaborado o quadro abaixo, onde constata-se
rotatividade de funcionários no último semestre, totalizando, em junho de 2021, 104
(cento e quatro) funcionários, somados entre a Matriz e a Filial.

Funcionários Matriz em:

jan/21

Saldo Inicial

fev/21

56

mar/21

59

54

abr/21
51

mai/21
51

jun/21
52

Admissão

8

2

1

2

2

Demissão

5

5

5

1

1

3

Saldo Final

59

54

51

51

52

51

-

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento
Funcionários Filial em:

jan/21

Saldo Inicial

50

fev/21

mar/21

50

50

Admissão

-

2

2

Demissão

-

2

1

50

51

Saldo Final

50

abr/21
51

mai/21

jun/21

46

51

6

4

5

1

2

46

51

53

-

Fonte: Resumo da Folha de Pagamento

•

Foi solicitado a Recuperanda informações complementares quanto a
movimentação de admissões e demissões no quadro de funcionários, vez que
os números não ficaram claros no resumo de folha de pagamento, estando
pendente até o momento.
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E. IMPOSTOS
43.

As Obrigações Tributárias apresentaram redução

de R$ 221.539 (duzentos e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais) de janeiro
a junho de 2021, em detrimento do recolhimento do Parcelamento de Débito
Previdenciário reconhecido no passivo circulante, totalizando R$ 2.052.238 (dois
milhões, cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e oito reais), conforme gráfico com a
evolução a seguir:

•

Nota-se linha decrescente durante o semestre analisado, em virtude do
recolhimento da carga tributária, dos quais 97,61% das obrigações tributárias
referem-se a Parcelamentos junto a Previdência Social.
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44.

Foram disponibilizados, relativos ao mês de junho

de 2021:
•

As apurações de ICMS das Filiais e Matriz, PIS e COFINS consolidada.

•

Guias de impostos de ICMS, IRRF, ISS e PCC, juntamente com os
comprovantes de pagamentos.

III.

DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
45.

Em 29 de abril de 2021, houve Assembleia Geral de

Credores para aprovação do Plano de Recuperação Judicial (fls. 2487/2673), com
quórum Aprovado, aguardando-se deliberação judicial sobre a homologação.
46.

Os créditos que forem reconhecidos como sujeitos à

Recuperação Judicial, em razão de sentenças proferidas em impugnações e
habilitação de crédito, terão seu início de pagamento na forma do plano de
Recuperação Judicial, após o trânsito em julgado respectivo e considerando as
premissas de suas respectivas classes. Adicionalmente, considera-se que os
pagamentos realizados para a Classe I ocorrerão no Ano 1 e para as Classes II, III e
IV ocorrerão do Ano 05 ao Ano 20, seguindo a tabela PRICE, isto é, com valores
constantes de pagamento anual.
47.

O Plano de Recuperação Judicial contempla a

possibilidade da adesão do credor colaborador fornecedor que oferecer condições
comerciais adequadas, em linha com o mercado, como prazo e mercadorias
adequadas, facilitando o bom desenvolvimento do giro comercial da Recuperanda,
bem como contempla a possibilidade da adesão do credor colaborador financeiro que
voltar a lhe conceder créditos e/ou fornecerem serviços financeiros que interessem a
72-1040 CT| CB/MM/JP
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Recuperanda, contribuindo para a incrementação do capital de giro. Esses credores
colaborativos oportunamente deverão firmar junto à Recuperanda “Termo de Adesão
à Condição de Credor Fornecedor (Financeiro) Colaborativo” para que recebam em
condições excepcionais.
•

Classe I – Trabalhista:
o Deságio: sem deságio;
o Carência: sem carência;
o Prazo de pagamento: o pagamento será realizado em até 12 meses,
contados da homologação judicial do plano de recuperação;
o Valores de até 5 salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza
estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de
recuperação judicial: serão pagos em até 30 dias contados da homologação
judicial do plano de recuperação.

•

Classe II.
o Deságio: 50%;
o Carência: 4 anos contados da homologação judicial do plano de
recuperação;
o Prazo de Pagamento: Terminado o prazo de carência de 04 anos, o
pagamento será realizado durante 16 anos, isto é, 20 anos contados da
homologação judicial do plano de recuperação judicial.

•

Classe III.
o Deságio: 50%;
o Carência: 4 anos contados da homologação judicial do plano de
recuperação;
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o Prazo de Pagamento: Terminado o prazo de carência de 4 anos, o
pagamento será realizado durante 16 anos, isto é, 20 anos contados da
homologação judicial do plano de recuperação judicial.
•

Classe IV.
o Deságio: 50%;
o Carência: 4 anos contados da homologação judicial do plano de
recuperação;
o Prazo de Pagamento: Terminado o prazo de carência de 4 anos, o
pagamento será realizado durante 16 anos, isto é, 20 anos contados da
homologação judicial do plano de recuperação judicial.

•

Credor colaborador
o Deságio: sem deságio;
o Carência: 2 anos contados da homologação judicial do plano de
recuperação;
o Prazo de Pagamento: 5 anos para recebimento;
ou
o Deságio: sem deságio;
o Carência: 12 meses contados da homologação judicial do plano de
recuperação;
o Pagamento: a partir do 13º mês cada faturamento e pagamento será
acrescido de 10% a título de pagamento do crédito concursal;
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IV.

PENDÊNCIA
48.

Houve disponibilização de relatório de Cálculo da

Depreciação Fiscal, com alguns pontos divergentes de março a junho de 2021:
•

O saldo pendente de depreciação dos Computadores e Acessórios, nos
demonstrativos contábeis, registrou R$ 180 (cento e oitenta reais) a maior que
o saldo apresentado no controle disponibilizado de março a maio de 2021 e de
R$ 821 (oitocentos e vinte e um reais) em junho de 2021.

•

No relatório houve reconhecimento de R$ 719 (setecentos e dezenove reais),
relativos à Depreciação de Marcas e Patentes, não registrado na contabilidade
em março de 2021 e reconhecimento de R$ 2.877 (dois mil, oitocentos e
setenta e sete reais) de abril a junho de 2021.
49.

Solicita-se

movimentação

de

admissões

e

demissões no quadro de funcionários, para confrontar junto ao resumo de folha de
pagamento.
V.

CONCLUSÃO
50.

A análise das informações disponibilizadas aponta

que a G&B AUTO PEÇAS vem operando normalmente, tendo apresentado
crescimento no endividamento total, em virtude principalmente do aumento das
obrigações com os fornecedores, no entanto, o aumento dos bens e direitos foram
superiores refletindo na redução do índice de endividamento geral, que permanece
em situação insatisfatória, indicando que a Recuperanda não é capaz de honrar suas
dívidas, sendo necessário recorrer a recursos advindos de terceiros, para possível
quitação das obrigações.
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51.

Em 05 de agosto de 2021 foi publicado no site Auto

Indústria2, que a venda de autopeças cresce 40% em 12 meses.

“Apesar da retração das vendas em junho sobre maio tanto para as
montadoras como para o mercado de reposição, a indústria de
autopeças registra crescimento de 40% no acumulado de 12 meses
em relação ao mesmo intervalo anterior. É o indicativo, segundo o
Sindipeças, que melhor retrata o desempenho do setor, visto que o
comparativo semestral é distorcido pelo colapso verificado entre abril
e junho do ano passado, com o fechamento de plantas industriais e o
isolamento social nas grandes cidades.”
52.

Assim como o mercado, a G&B apresentou leve

redução no faturamento de junho de 2021, no comparativo com o mês anterior.
Entretanto, auferiu Lucro Contábil em virtude da Reversão de Crédito Liquidação
Duvidosa, porém no acumulado do primeiro semestre o resultado foi deficitário.
VI.

ENCERRAMENTO
53.

Essa

Administradora

informa

que

toda

a

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

2

https://www.autoindustria.com.br/2021/08/05/venda-de-autopecas-cresce-40-em-12-meses/
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54.

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, 08 de setembro de 2021.
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