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Excelentíssimo Senhor Doutor José Henrique Neiva Carvalho e Silva, 

 

Visando o cumprimento do encargo honrosamente nomeado na 

qualidade de Administradores Judiciais no processo de Recuperação Judicial da empresa 

Comafer Materiais de Construção sob n. 0840917-59.2016.8.12.0001, principalmente no 

que concerne ao inciso II, alínea c, o qual estabelece que é preciso “apresentar ao juiz, 

para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor”, a Real Brasil 

Consultoria e Pericias, na pessoa do seu Diretor Executivo, o Economista Fernando Vaz 

Guimarães Abrahão, vem por meio do presente apresentar seu Relatório Mensal de 

Atividades do Devedor. 

As informações aqui prestadas baseiam-se sobretudo em documentos 

fornecidos pela Recuperanda, análise do Processo de Recuperação, Objeções, 

Impugnações e demais manifestações apresentadas por credores e outros incidentes 

correlatos, e ainda, dos elementos técnicos apresentados pela Devedora.  

Ainda, faz-se necessário esclarecer que os documentos que pautaram a 

elaboração do presente trabalho estão disponíveis para consulta em nosso escritório. 

Informamos ainda que estão disponíveis para consulta em nosso website, no ambiente 

denominado “Espaço do Credor”. 
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 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Cumprindo fielmente o mister confiado, da função de 

fiscalizadores das despesas ordinárias e demais atos promovidos 

pela Recuperanda e respectiva transparência na prestação e 

registro de informações analisadas, esta Administradora Judicial, 

discorrendo de forma detalhada das INFORMAÇÕES e DOCUMENTOS, 

informa a apuração pormenorizada da atual situação econômico e 

administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do 

presente Relatório. 

 DO ANDAMENTO DO PROCESSO 

Considerando que o objeto deste relatório é expor as 

diversas manifestações dos credores e da Recuperanda, neste tópico 

apresentam-se breves considerações sobre o andamento do processo 

e outras ocorrências que tem interferido no desempenho das 

atividades da Devedora. 

2.1. DA APRESENTAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS PARA 

PAGAMENTO 

O Credor ASTRA S/A Indústria e Comércio, veio aos 

autos às fls. 1.383/1.398 apresentar seus dados bancários para 

pagamento.  

 

 VISTORIA TÉCNICA AS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA 

Em atendimento ao disposto no Art. 22.: 

“Ao administrador judicial 

compete, sob a fiscalização do juiz e do 

Comitê, além de outros deveres que esta 

Lei lhe impõe:   II – na recuperação 

judicial:  a) fiscalizar as atividades do 

devedor e o cumprimento do plano de 

recuperação judicial;” 

Desta forma, este AJ realizou no dia 28 do mês de 

novembro do corrente ano, vistoria técnica loja da 

Recuperanda estando localizada na Av. Marechal Deodoro, n. 

1323, bairro Guanandy, CEP 79.004-420 na cidade de Campo 

Grande no Estado de Mato Grosso do Sul.  

Salienta-se que ao chegarmos no local, capturamos 

imagens do estabelecimento e constatamos que a loja foi 

fechada, conforme informado pela devedora ao AJ, que relatou 

tal acontecimento em seu relatório do mês de outubro. 
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Figura 1- Imagens da vistoria Rua Marechal, nº1323, Bairro Guanandy, Campo grande MS 

 

Nesta senda, pudemos verificar que foi deixado 

comunicado aos clientes para certificá-los do encerramento das 

atividades da loja. Ademais contatamos que ainda foram mantidos 

no local alguns materiais, bem como um veículo que se encontra com 

placa de VENDA (Anexo I), sobre o qual requeremos 

esclarecimentos, se este pertence a empresa. 

 

 DA ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEVEDORAS 

Uma vez conclusas as questões relacionadas ao 

andamento do processo de Recuperação Judicial, ora vimos 

informar que a apresentação e análise financeira das empresas em 

Recuperação Judicial, dentro do Relatório elaborado pelo AJ, 

pressupõe objetivamente a necessidade de disponibilização da 

documentação contábil hábil ao procedimento de verificações. 

Neste sentido, esta Administradora Judicial envia 

termos de diligência regularmente solicitando documentação, 

apontando sua necessidade e enfatizando o prazo para o 

cumprimento dos pedidos. 

No último mês encaminhamos termo de diligência sendo 

informados pela devedora que tiveram problemas com os servidores 

da Matriz e Filial, que foram invadidos por vírus o que ocasionou 

atrasos nos fechamentos.  

Desta feita, requereram de prazo referente a entrega dos 

demsontrativos contábeis do mês de outubro, informando, ainda, 

que irão enviar laudos referente as duas situações.  
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Desta forma, o relatório ora apresentado encontra-se 

carente das respectivas análises contábeis e movimentações 

financeiras das devedoras. 

 TRANSPARÊNCIA AOS CREDORES  

Focados nas boas práticas em ambiente de Recuperação 

Judicial, e principalmente na preocupação com a transparência 

deste Administrador Judicial, com os atos e andamentos do processo 

de Recuperação Judicial, a Real Brasil Consultoria desenvolveu o 

“Espaço do Credor”.  

 

Trata-se de um Canal Virtual, reservado aos credores e 

interessados no processo das empreses em Recuperação Judicial e 

Falências, pelas quais funcionamos na qualidade de AJ.  

Neste ambiente são veiculadas informações e 

orientações do Administrador Judicial para os credores, assim como 

os documentos e principais peças processuais referentes à 

Recuperação Judicial.  

Entendemos que a disponibilização prévia e adequada 

de informações aos credores traz dinamismo e pressupõe respostas 

céleres as demandas dos interessados. 

 ENCERRAMENTO 

Salientamos que além de todos os procedimentos e 

análise supra relatados, temos nos mantido diligentes ao processo, 

atendendo prontamente a Recuperanda e todos os credores, seja por 

telefone, e-mail ou reunião presencial.  

Por fim, com toda vênia e acatamento, agradecemos a 

confiança dedicada, colocando-nos ao seu inteiro dispor para suprir 

eventuais dúvidas do presente relatório. 

Cordialmente,  

Campo Grande/MS, 30 de outubro de 2018. 

 

 



 

 

 


