
 
 

 

 

EXMO (A). SR (A). DR (A). JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS, 

RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIAS E CUMPRIMENTO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS EM GERAL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 

AUTOS: 0811251-76.2017.8.12.0001 – INCIDENTE: PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS    

REQUERENTE: COMAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – LTDA.  

 

OBJETO: Apresentar Relatório Mensal de Atividades do 

Devedor. 

ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., empresa especializada em 

Administração Judicial, devidamente inscrita no CNPJ.: 07.957.255/0001-96, neste 

ato representada por seus representantes legais FERNANDO VAZ GUIMARÃES 

ABRAHÃO, brasileiro, casado, Economista – CORECON/MS – 1024, e FÁBIO ROCHA 

NIMER, brasileiro, casado, Economista – CORECON/MS – 1033, vem perante esse 

juízo, com reverência e acatamento, apresentar o Relatório Mensal de Atividades do 

Devedor. 

Por fim, em atendimento ao que estabelece o Art. 465, § 2º, inciso III, 

do N.C.P.C., indicamos o endereço eletrônico aj@realbrasil.com.br, para onde poderão 

ser dirigidas as INTIMAÇÕES e informações atinentes à Recuperação Judicial. 

Agradecemos a confiança dedicada para o mister, despedindo com 

votos de respeito, agradecimento e admiração.  

Cordialmente, 

 

Campo Grande (MS), 02 de junho de 2020. 

 
 

 PROTOCOLO: 01.0001.2862.221116-JEMS 

Fabio Rocha Nimer Fernando Vaz Guimarães Abrahão

Economista, Auditor e Avaliador Economista, Perito e Administrador Judicial

CORECON/MS 1.033 - 20ª Região CORECON/MS 1.024 - 20ª Região 

mailto:aj@realbrasil.com.br
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA 

RECUPERANDA 

23º RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO ART.61 E  

5° RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO AO PRJ 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

PROC.: 0840917-59.2016.8.12.0001 – TJMS 
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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”. 

Rua Odorico Quadros, n. º 37 

Bairro Jardins dos Estados 

Campo Grande/MS 

Tel.: +55(67) 3026-6567 

 E-mail: aj@realbrasil.com.br 

 

Administrador Judicial: Fernando Vaz Guimarães Abrahão 
Economista – CORECON – 1024-MS 
 
Comafer Materiais de Construção LTDA 
Avenida Marechal Deodoro, nº 1323 
Bairro Guanandy  
Campo Grande/MS 
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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.  

Destarte, salienta-se que ocorreram manifestações 

processuais durante esse mês de maio de 2020 no qual passamos a 

expor nos tópicos seguintes: 

 DA MANIFESTAÇÃO DA CREDORA HAGER COMERCIALIZAÇÃO E 

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA 

Haja vista o parecer apresentado pela Administradora 

Judicial de fls.1573/1576, a credora Hager informou às 

fls.1583/1588 que a empresa Hager Comercialização e 

Armazenagem de Produtos Eletrônicos e Eletromar são a mesma 

empresa, sendo certo que a Hager alterou sua razão social em 2018 

cujo nome empresarial atualmente é Eletromar Ltda, conforme os 

comprovantes anexados aos autos da recuperação judicial de sua 

inscrição cadastral na RFB.  

 DO DESPACHO PROFERIDO PELO MAGISTRADO 

Nos termos das fls.1.590 foi proferido despacho no qual 

o douto magistrado deu ciência das manifestações de fls.1581/1582 

e 1583/586, solicitando a intimação da AJ para proceder a 

respectiva retificação do quadro de credores, o que será realizado 

pela Administrador nos autos supra, de acordo com o requerido pelo 

magistrado. 

No que se refere ao requerimento de fl.1589, solicitou o 

magistrado que o credor entre em contato com a recuperanda e AJ 

para solicitar informações a respeito do cumprimento do plano de 

recuperação judicial. 

Noutro norte, nos termos do artigo 61 da Lei 

11.101/2005, aguardar em arquivo provisório o cumprimento do 
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plano de recuperação judicial, pelo prazo de dois anos, ou seja, até 

maio de 2020. 

Vencidas tais considerações a respeito do andamento 

processual, passamos ao próximo tópico para análise financeira da 

devedora. 

 DA ANÁLISE FINANCEIRA DAS DEVEDORAS 

Em prosseguimento aos métodos de análises aos 

documentos expostos pela empresa Devedora nos Autos, passou-se 

a verificação completa da situação do ponto de vista financeiro, 

verificado por meio de análise as demonstrações contábeis.  

4.1.1  BALANÇO PATRIMONIAL 

O Ativo Circulante da empresa exibiu variação 

aumentativa entre os meses de março e abril de 2020, o que indica 

uma elevação de R$ 21.366,37 (vinte e um mil, trezentos e sessenta 

e seis reais e trinta e sete centavos) no nível da conta mencionada.  

Esta variação se deu principalmente em razão do 

aumento do nível da conta Realizáveis a Curto Prazo, que 

apresentou alta de 48% dos valores que a empresa dispunha como 

sendo Duplicatas a Receber, Impostos a Recuperar e Outros 

Créditos num período de até 12(doze) meses. 

Quadro 1-Variação no Ativo Circulante 

 

O Ativo Não Circulante apresentou variação de alta no 

período comparado, passando do valor de R$ 928.225,72 (novecentos 

e vinte e oito mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois 

centavos) em março de 2020 para o nível de R$ 929.514,72 

(novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e catorze reais e setenta 

e dois centavos) em abril de 2020. 

Quadro 2- Variação no Ativo Não Circulante 

 

BALANCETE (em R$) jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

DISPONÍVEL 87.037,25 56.840,69 43.749,49 65.115,86

REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 475.330,20 535.211,15 449.013,81 494.681,88

ESTOQUES 1.898.054,86 1.863.670,03 1.874.707,95 1.871.084,86

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 2.460.422,31 2.455.721,87 2.367.471,25 2.431.614,39

COMAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

BALANCETE (em R$) jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.787.375,28 2.787.375,28 2.787.375,28 2.787.375,28

INVESTIMENTOS 100.842,86 100.842,86 100.842,86 100.842,86

IMOBILIZADO 7.138.307,43 7.140.009,63 7.140.009,63 7.140.098,63

DEPRECIAÇÃO -6.313.826,77 -6.313.826,77 -6.312.626,77 -6.311.426,77

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 925.323,52 927.025,72 928.225,72 929.514,72

COMPENSAÇÃO DO ATIVO -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00 -2.080,00

TOTAL ATIVO 6.171.041,11 6.168.042,87 6.080.992,25 6.146.424,39
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Com essas variações o Ativo Total da empresa seguiu a 

tendência do Ativo Circulante, fechando o período com alta de R$ 

65.432,14 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e 

catorze centavos) em abril de 2020, findando o nível no período como 

sendo R$ 6.146.424,39 (seis milhões, cento e quarenta e seis mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos). 

Quadro 3- Variação no Passivo Circulante 

 

No que concerne ao Passivo Circulante da empresa é 

possível verificar que houve um aumento de 0,4% no período, sendo 

apurado com o valor de R$ 6.054.486,22 (seis milhões, cinquenta e 

quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois 

centavos) no mês de abril de 2020. 

No que diz respeito ao Passivo Não Circulante da 

empresa, é possível verificar que este apresentou variação redutiva 

no período avaliado, passando para o nível de R$ 1.097.721,94 (um 

milhão, noventa e sete mil, setecentos e vinte e um reais e noventa 

e quatro centavos) em abril de 2020, uma queda de 0,1% se 

comparado com os valores da conta no mês de março de 2020. 

Quadro 4- Variação no Passivo Não Circulante 

 

 

4.1.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  

A Demonstração do Resultado do Exercício revela que a 

empresa diminuiu sua receita em R$ 65.210,14 (sessenta e cinco 

mil, duzentos e dez reais e catorze centavos) entre os meses de 

março e abril de 2020. 

Considerando a aplicação das deduções, CMV e despesas 

administrativas e impostos, pode-se verificar que no mês de 

fevereiro a empresa apresentou um lucro de R$ 41.881,05 (quarenta 

BALANCETE (em R$) jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

FORNECEDORES 2.770.477,92 2.830.696,33 2.753.737,47 2.654.660,55

EMPRÉSTIMOS 1.813.980,58 1.795.212,43 1.789.152,65 1.789.152,65

OUTRAS CONTAS 1.449.087,77 1.489.840,25 1.489.837,05 1.610.673,02

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 6.033.546,27 6.115.749,01 6.032.727,17 6.054.486,22

BALANCETE (em R$) jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

FINANCIAMENTO BANCÁRIO 185.550,10 185.550,10 185.550,10 185.550,10

PARCEL. DIVIDA ATIVA 894.135,67 925.253,61 913.111,59 912.171,84

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.079.685,77 1.110.803,71 1.098.661,69 1.097.721,94

RESERVAS DE CAPITAL -33.794,81 -33.794,81 -33.794,81 -33.794,81

CAPITAL SOCIAL 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO 966.205,19 966.205,19 966.205,19 966.205,19

COMPENSAÇÃO DO PASSIVO 0,00 -2.918,15 -2.918,15 -2.918,15

TOTAL PASSIVO 6.193.098,68 6.306.419,36 6.081.724,04 6.104.543,34



 

7 

 

e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos) em abril 

de 2020. 

Quadro 5- Demonstração do Resultado do Exercício 

 

Cumpre observar, ainda que a documentação 

contábil apreciada no presente relatório não foi fruto de 

auditoria independente, seja por auditores, eventualmente 

contratados pela Companhia, seja por esta AJ. 

Nesta senda, para a análise ora indicada, aplicou-

se a seguinte metodologia na construção dos indicadores 

financeiros: 

➢ Níveis de Endividamento – Este indicador financeiro 

busca refletir os níveis de progressão ou regressão do 

endividamento empresarial no curso do tempo. 

 

 

 

Ainda, quanto aos níveis de endividamento, cumpre 

destacar que, para conclusão objetiva desses indicadores, 

diversas outras análises são necessárias, de modo que, não se 

DRE jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 438.757,85R$       455.607,84R$       420.934,11R$       314.408,22R$       

VENDAS DE MERCADORIAS 438.757,85R$               455.607,84R$               420.934,11R$               314.408,22R$               

DEDUÇÕES DE VENDAS 55.968,94-R$                 70.697,43-R$                 53.378,14-R$                 12.062,39-R$                 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 382.788,91R$       384.910,41R$       367.555,97R$       302.345,83R$       

CUSTO OPERACIONAL BRUTO (CMV) 255.680,52-R$       315.598,17-R$       223.795,35-R$       171.113,58-R$       

COMPRA DE MERCADORIA 240.898,01-R$               288.579,69-R$               249.208,05-R$               157.877,99-R$               

FRETES E CARRETO 13.634,27-R$                 25.543,77-R$                 14.624,08-R$                 12.367,81-R$                 

MERCADORIA PARA CONSUMO 1.148,24-R$                    1.474,71-R$                    128,59-R$                        602,80-R$                        

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 127.108,39R$       69.312,24R$         143.760,62R$       131.232,25R$       

DESPESAS OPERACIONAIS 167.945,71-R$       159.412,40-R$       149.612,91-R$       96.756,05-R$         

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 19.511,53R$         21.059,15R$         13.904,96R$         7.404,85R$            

LUCRO/ PREJUIZO OPERACIONAL 21.325,79-R$                 69.041,01-R$                 8.052,67R$                    41.881,05R$                 

COMAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ECP - ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO - O Endividamento de 

Curto Prazo, corresponde à percentagem de participação de 

recursos de terceiros de curto prazo no financiamento do 

Ativo Total da empresa. 

𝑬𝑪𝑷 =  
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

 EG - ENDIVIDAMENTO GERAL - O Endividamento Geral, 

corresponde à porcentagem de participação de recursos de 

terceiros, tanto de curto e quanto longo prazo, no 

financiamento das aplicações totais realizadas pela 

empresa (Ativo Total). 

𝑬𝑮 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

ELP - ENDIVIDAMENTO DE LONGO PRAZO - O Endividamento de 

Longo Prazo, é a participação dos recursos de terceiros de 

longo prazo no financiamento do Ativo Total da empresa.  

𝑬𝑳𝑷 =  
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 
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pode tirar conclusões precipitadas observando isoladamente 

estes indicadores financeiros.  

Outro ponto que merece nosso contorno para fins de 

análise destes indicadores financeiros, é que não se pode 

perder de vista que as empresas verificadas naturalmente 

esboçam ambiente crítico, uma vez que estão em ambiente de 

alto risco e instabilidade, representado pelo cenário de 

Recuperação Judicial. 

 Portanto, os índices aqui apresentados não devem 

ser classificados como única fonte de informação para a 

avaliação da continuidade ou descontinuidade da 

Recuperanda, bem como para tomada de decisões 

administrativas ou gerenciais. 

➢ Níveis de Liquidez – Este indicador financeiro busca 

refletir a capacidade de pagamento da empresa frente 

a suas obrigações, avalia a capacidade de continuidade 

da empresa.  

 

 

 

Quanto aos níveis de liquidez, conforme expresso 

em relatórios anteriores, quando baixos, podem indicar 

LC - LIQUIDEZ CORRENTE - Calculada a partir da Razão entre 

os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, 

estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo 

(Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). 
 

𝑳𝑪 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

𝑬𝑪𝑷 =  
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

 

 

LG - LIQUIDEZ GERAL – Este indicador leva em consideração a 

situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os 

direitos e obrigações a longo prazo.  

 

𝑳𝑮 =  
(𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜)

(𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)
 

 

 

LI – LIQUIDEZ SECA - É um indicador muito parecido com a 

Liquidez Corrente, com a diferença que a Liquidez Seca 

exclui do cálculo os estoques. 

𝑳𝑺 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
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capacidade reduzida de pagamento da empresa frente suas 

obrigações presentes e futuras, ou ainda, baixa capacidade de 

continuidade da atividade empresarial.  

Entretanto, sua avaliação isolada pode pressupor um 

cenário equivocado, porquanto, necessário se faz observá-lo 

reunindo um conjunto de indicadores econômicos e variáveis 

contábeis e financeiras. 

4.1.3 NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO DA RECUPERANDA 

O endividamento a curto prazo da empresa apresentou 

variação aumentativa no período avaliado, passando de 98% de 

participação no financiamento dos ativos no mês de janeiro de 2020 

para 99% em abril. 

Tabela 1 - Indicadores de Endividamento Apurados 

 

No que tange o índice de endividamento a longo prazo 

no período avaliado, este apresentou variação aumentativa, 

passando do nível de 17% de participação de capital de terceiros 

para financiamentos de ativos totais da empresa em logo prazo em 

janeiro de 2020 para 18% em abril do mesmo ano. 

O nível de endividamento geral da empresa apresentou 

variação aumentativa. O referido índice saiu de 115% de 

participação de capital pertencente a terceiros no financiamento dos 

ativos da empresa no mês de janeiro de 2020 para 116% em abril. 

Gráfico 1 - Evolução do endividamento. 

 

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

Endividamento de Curto Prazo 98% 99% 99% 99%

Endividamento de Longo Prazo 17% 18% 18% 18%

Endividamento Geral 115% 117% 117% 116%

Endividamento Oneroso 101% 102% 102% 102%

ENDIVIDAMENTO 

98% 99% 99% 99%

17% 18% 18% 18%

115% 117% 117% 116%

101% 102% 102% 102%

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

Índices de Endividamento

Endividamento de Curto Prazo Endividamento de Longo Prazo

Endividamento Geral Endividamento Oneroso
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Prosseguindo, o índice de endividamento oneroso no 

período avaliado apresentou alteração, passou de 101% do passivo 

que gera encargo financeiro para a Recuperanda em janeiro de 2020 

para 102% de encargos em abril. 

4.1.4 NÍVEL DE LIQUIDEZ DA RECUPERANDA 

O nível de Liquidez imediata não apresentou variação 

no período apurado, o índice continua como nível de R$ 0,01 no mês 

de abril de 2020, como ocorreu em janeiro.  

Tal índice mensura a capacidade imediata da empresa 

em quitar de forma imediata, contando apenas com o valor que 

dispõe em caixa. 

Tabela 2 - Indicadores de Liquidez Apurados 

 

O índice de liquidez seca, não apresentou variação no 

período avaliado, permanecendo no nível de R$0,09 de recursos 

para cada R$1,00 em dívidas em abril de 2020. 

Analisando o índice de liquidez corrente da empresa 

pode-se verificar que este apresentou variação redutiva no período 

passando do nível de R$0,41 de recursos para cada R$1,00 em 

dívida no mês de janeiro de 2020 para R$ 0,40 em abril. 

Gráfico 2 - Evolução da liquidez 

 

Findando as análises de liquidez da empresa, verifica-se 

que o índice de liquidez geral apresentou variação redutiva no 

período avaliado passando de R$0,87 de recursos para cada R$1,00 

em dívidas em janeiro de 2020 para R$ 0,86 em abril. 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

Liquidez Imediata 0,01 0,01 0,01 0,01

Liquidez Seca 0,09 0,10 0,08 0,09

Liquidez Corrente 0,41 0,40 0,39 0,40

Liquidez Geral 0,87 0,85 0,85 0,86

LIQUIDEZ

0,01 0,01 0,01 0,01

0,09 0,10 0,08 0,09

0,41 0,40 0,39 0,40

0,87 0,85 0,85 0,86

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20

Índices de Liquidez

Liquidez Imediata Liquidez Seca Liquidez Corrente Liquidez Geral



 

11 

 

INFORMATIVO DE CUMPRIMENTO AO PLANO 

 DO PAGAMENTO AOS CREDORES TRABALHISTAS 

Conforme informado no segundo relatório de 

cumprimento ao PRJ juntado em 11 de junho de 2019, foram 

realizados todos os pagamentos dos créditos referentes a Classe I- 

Trabalhistas tendo sido apresentados termos de quitação 

devidamente assinados pelos credores. 

Ademais, verifica-se que não houve apresentação de 

habilitações de crédito trabalhista, bem como não houve nenhuma 

manifestação dos credores pagos suscitando qualquer 

irregularidade.  

Desta feita, naquele relatório restou demonstrada a 

quitação integral dos créditos referentes a classe I. 

 DO PAGAMENTO AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS 

Nos termos do que foi aprovado pelos credores em 

Assembleia de Credores, os créditos referentes a Classe III- 

Quirografária serão pagos com um deságio de 70% (setenta 

porcento) com parcelamento em 84 (oitenta e quatro) vezes, com 

atualização de TR+2%. 

Houve um período de carência de 18 (dezoito) meses o 

qual teve início na data da publicação da homologação do PRJ, que 

se deu em 24 de maio de 2018 e se encerrou em 25 de novembro de 

2019. 

Vencido o prazo de carência a empresa iniciou os 

pagamentos daqueles credores que enviaram seus dados bancários, 

neste sentido a planilha anexa (Anexo I) exibe a relação e os valores 

pagos referentes as parcelas vencidas em março e abril de 2020. 

 Verifica-se que a empresa vem realizando pagamentos 

mensais a 47 (quarenta e sete) credores, dos 72 (setenta e dois) que 

formam a Classe III, que até o momento contabiliza a monta de R$ 

41.011,33 (quarenta e um mil, onze reais e trinta e três centavos) 

pagos pela Devedora. 

 DO PAGAMENTO AOS CREDORES ME E EPP 

Nos termos do que foi aprovado pelos credores em 

Assembleia Geral, os créditos referentes a Classe IV- ME e EPP 

serão pagos com um deságio de 50% (cinquenta por cento) com 

parcelamento em 60 (sessenta) vezes, com atualização de TR+2%. 

Houve um período de carência de 12 (doze) meses o qual 

teve início na data da publicação da homologação do PRJ, que se 

deu em 24 de maio de 2018 e se encerrou em 25 de maio de 2019. 
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Neste passo, em razão da demora na disponibilização de 

dados bancários os pagamentos ao único credor da classe a 

apresentar dados, o credor J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI 

ME, se iniciaram juntamente aos créditos referentes a Classe III, 

em 21 de novembro de 2019, neste sentido a planilha anexa (anexo 

II) exibe a relação e os valores pagos referente a parcela vencidas 

em março e abril de 2020. 

Ademais, insta informar que no mês de janeiro de 2020 

a Recuperanda realizou a antecipação do pagamento de 12 parcelas 

em razão do baixo valor atribuído ao credor, totalizando assim o 

montante de 14 parcelas. 

No entanto, em análise pudemos verificar que o credor 

foi pago em valor a menor. Isto porque foi aplicado a ele o mesmo 

deságio e parcelamento aplicado aos credores classificados como 

créditos Quirografários. No entanto, este credor se trata de credor 

alocado na Classe IV- ME e EPP, portanto, possui deságio menor e 

número de parcelas reduzidos, conforme foi aprovado no Plano de 

Recuperação Judicial da empresa. 

Sobre este óbice a recuperanda já regularizou o 

pagamento dos valores a menor. 

 DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO 

Todos os comprovantes de pagamento referente as 

parcelas seguem em anexo ao presente relatório, sendo 

identificados no anexo III. 

Insta ressaltar, que os credores Arcelor Mittal e 

Intercement apresentaram autorização para que seus pagamentos 

fossem realizados em nome de outros beneficiários, o que foi 

devidamente registrado por meio dos documentos juntados no anexo 

IV.  

Ainda informamos que estamos à disposição para o 

atendimento a todos os credores e interessados. 

DOS CREDORES NÃO LISTADOS 

Consta junto aos comprovantes encaminhados pela 

Recuperanda dados referentes a pagamento realizados as empresas 

BRANDÃO E TORMINATO e INDÚSTRIA E COMERCIAL 

VISUAL KITS. 

Entretanto, conforme pode-se verificar no Quadro de 

Credores juntado aos autos principais às fls. 717-740 os credores 

citados não se encontram arrolados na Recuperação Judicial. 

Neste sentido, a Recuperanda entrou em contato com os 

responsáveis pelas entidades e comunicou-lhes da necessidade de 
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apresentação retardatária para a devida inclusão de seus créditos 

no processo, para que assim possam ser retomados os pagamentos. 

 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 empresas 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, 02 de junho de 2020. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN E X O  I  
 

PLANILHAS CUMPRIMENTO DO PRJ 

 
 

 

 

PROTOCOLO: 01.0001.2862.221116-JEMS 



 CREDOR 
 VALOR 

ORIGINAL 
 DESÁGIO 70% 

 SALDO 
DEVEDOR 

 VALOR DA 
PARCELA 

 PARCELA 1  DATA  PARCELA 2  DATA  PARCELA 3  DATA  PARCELA 4   DATA   PARCELA 5   DATA   PARCELA 6   DATA 

AJ RORATO & CIA LTDA 23.727,00R$       16.608,90‐R$        R$        7.118,10   R$           84,74  R$ 87,29 21/11/2019  R$           87,44  19/12/2019  R$           87,58  20/01/2020  R$           87,73  20/02/2020  R$           87,87  24/03/2020  R$           88,02  24/04/2020

APOIOFIX IND.E COM.MET.ELET E FIX LTDA 5.000,82R$          3.500,57‐R$           R$        1.500,25   R$           17,86  R$ 18,40 19/11/2019  R$           18,43  13/12/2019  R$           18,46  17/01/2020  R$         223,90  20/02/2020  ‐  ‐  ‐  ‐

ARCELOR MITTAL BRASIL S.A (MILANI REPRESENTAÇÕES) 7.065,93R$          4.946,15‐R$           R$        2.119,78   R$           25,24  R$ 92,68 19/11/2019  R$           92,83  19/12/2019  R$           92,99  17/01/2020 R$ 93,14 20/02/2020

ASTRA S/A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33.833,54R$       23.683,48‐R$        R$      10.150,06   R$         120,83  R$ 124,48 19/11/2019  R$         126,68  13/12/2020  R$         124,59  17/01/2020  R$         125,10  20/02/2020  R$         125,30  23/03/2020  R$         125,51  24/04/2020

BANCO DO BRASIL  954.368,46R$     668.057,92‐R$      R$   286.310,54   R$     3.408,46  R$ 4.264,16 21/11/2019  R$     4.269,02  19/12/2019  R$     4.276,25  20/01/2020  R$     4.283,31  20/02/2020

BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA 1.484,80R$          1.039,36‐R$           R$           445,44   R$             5,30  R$ 5,46 21/11/2019  R$           66,26  19/12/2019  R$                  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

BRONZEARTE IND E COM LTDA 32.221,12R$       22.554,78‐R$        R$        9.666,34   R$         115,08  R$ 118,55 21/11/2019  R$         118,74  18/12/2019  R$         118,94  17/01/2020  R$         119,13  18/02/2020  R$         119,33  24/03/2020  R$         119,53  27/04/2020

CERAMICA BIS LTDA 1.350,00R$          945,00‐R$              R$           405,00   R$             4,82  R$ 4,97 19/11/2019  R$           59,76  12/12/2019  R$                  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

CERAMICA FORMIGRES LTDA 55.618,56R$       38.932,99‐R$        R$      16.685,57   R$         198,64  R$ 204,63 21/11/2019  R$         204,97  19/12/2019  R$         205,30  20/01/2020  R$         205,64  20/02/2020

CERAMICA PORTO FERREIRA SA 16.412,36R$       11.488,65‐R$        R$        4.923,71   R$           58,62  R$ 60,38 21/11/2019  R$           60,48  19/12/2019  R$           60,58  20/01/2020  R$           60,68  20/02/2020

CERAMICA RAMOS LTDA 44.449,07R$       31.114,35‐R$        R$      13.334,72   R$         158,75  R$ 163,53 21/11/2019  R$         163,80  19/12/2019  R$         164,07  20/01/2020  R$         164,35  20/02/2020  R$         164,62  23/03/2020  R$         164,89  24/04/2020

CERAMICA SANTA ROSA LTDA 5.880,00R$          4.116,00‐R$           R$        1.764,00   R$           21,00  R$ 21,63 22/11/2019  R$           21,67  16/12/2019  R$           21,70  21/01/2020  R$           21,74  19/02/2020  R$           21,78  25/03/2020  R$           21,81  28/04/2020

COZIMAX MOVEIS DE ACO MIRASSOL LT 26.182,89R$       18.328,02‐R$        R$        7.854,87   R$           93,51  R$ 96,33 21/11/2019  R$           96,49  19/12/2019  R$           96,65  20/01/2020  R$           96,81  20/02/2020

DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA 9.147,24R$          6.403,07‐R$           R$        2.744,17   R$           32,67  R$ 33,65 22/11/2019  R$           33,65  13/12/2019  R$           33,77  17/01/2020  R$           33,87  18/02/2020  R$           33,88  23/03/2020  R$           33,93  24/04/2020

DUACO IND ECOM DE PROD SIDER EIRELI                  35.009,89R$       24.506,92‐R$        R$      10.502,97   R$         125,04  R$ 128,81 21/11/2019  R$         129,02  19/12/2019  R$         129,23  20/01/2020  R$         129,45  20/02/2020  R$         129,66  23/03/2020

DURATEX S.A 56.480,05R$       39.536,04‐R$        R$      16.944,02   R$         201,71  R$ 207,60 21/11/2019  R$         208,14  19/12/2019  R$         208,48  20/01/2020  R$         208,83  19/02/2020  R$         209,17  25/03/2020  R$         209,52  28/04/2020

ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA 7.242,12R$          5.069,48‐R$           R$        2.172,64   R$           25,86  R$ 26,64 21/11/2019  R$           26,69  19/12/2019  R$           26,73  20/01/2020  R$           26,78  20/02/2020

FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA 20.179,58R$       14.125,71‐R$        R$        6.053,87   R$           72,07  R$ 74,24 21/11/2019  R$           74,37  19/12/2019  R$           74,49  20/01/2020  R$           74,61  20/02/2020  R$           74,74  23/03/2020  R$           74,86  24/04/2020

GAAM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 25.994,98R$       18.196,49‐R$        R$        7.798,49   R$           92,84  R$ 95,64 21/11/2019  R$           95,80  19/12/2019  R$           95,96  20/01/2020  R$           96,11  20/02/2020  R$           96,27  23/03/2020  R$           96,43  28/04/2020

GERDAU AÇOS LONGOS S/A 41.462,19R$       29.023,53‐R$        R$      12.438,66   R$         148,08  R$ 152,54 21/11/2019  R$         152,80  19/12/2019  R$         153,05  20/01/2020  R$         153,30  20/02/2020

GOLD MOONLIGHT IND E COM DE CHAVES LTDA (QUITADO) 532,68R$             372,88‐R$              R$           159,80   R$             1,90   R$         159,80  19/11/2019  R$                  ‐    ‐  R$           20,58  17/01/2020  ‐  20/02/2020  ‐  ‐  ‐  ‐

GRANDE AÇO INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA 17.285,08R$       12.099,56‐R$        R$        5.185,52   R$           61,73   R$                  ‐    ‐  R$                  ‐    ‐  R$                  ‐    ‐  R$         255,00  06/03/2020  R$           64,02  24/03/2020  R$           64,12  24/04/2020

ICASA INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE AS 6.386,73R$          4.470,71‐R$           R$        1.916,02   R$           22,81  R$ 23,50 19/11/2019  R$           23,54  13/12/2019  R$           23,58  21/01/2020  R$           23,61  18/02/2020  R$           23,65  23/03/2020  R$           23,69  24/04/2020

IKEDA EMPRESARIAL LTDA 10.807,47R$       7.565,23‐R$           R$        3.242,24   R$           38,60  R$ 39,76 21/11/2019  R$           39,83  19/12/2019  R$           39,89  20/01/2020  R$           39,96  20/02/2020

IMBRALIT IND.E COM.DE ART. DE FIBROCIMENTO LTDA 68.010,16R$       47.607,11‐R$        R$      20.403,05   R$         242,89  R$ 250,22 19/11/2019  R$         250,63  13/12/2019  R$         251,05  17/01/2020  R$         251,46  18/02/2020  R$         251,88  23/03/2020  R$         252,29  24/04/2020

IMESUL METALURGICA LTDA 44.292,92R$       31.005,04‐R$        R$      13.287,88   R$         158,19  R$ 162,96 21/11/2019  R$         163,23  19/12/2019  R$         163,50  20/01/2020  R$         163,77  20/02/2020  R$         164,04  24/03/2020  R$         164,31  24/04/2020

INCOPISOS IND.COM.DE PISOS 17.405,33R$       12.183,73‐R$        R$        5.221,60   R$           62,16  R$ 64,04 21/11/2019  R$           64,14  19/12/2019  R$           64,25  20/01/2020  R$           64,35  20/02/2020  R$           64,46  23/03/2020

INDUSTRIA DE PIAS GHEL PLUS LTDA 10.912,40R$       7.638,68‐R$           R$        3.273,72   R$           38,97  R$ 40,15 21/11/2019  R$           40,21  19/12/2019  R$           40,28  20/01/2020  R$           40,35  20/02/2020

INTERCEMENT BRASIL AS (MULINARI REPRESENTAÇÕES) 37.976,20R$       26.583,34‐R$        R$      11.392,86   R$         135,63  R$ 139,72 19/11/2019  R$         139,95  19/12/2019  R$         140,18  20/01/2020  R$         140,41  20/02/2020

LORENZETTI S A IND BRASIL ELETROM 25.766,75R$       18.036,73‐R$        R$        7.730,03   R$           92,02  R$ 94,80 19/11/2019  R$           94,96  13/12/2019  R$           95,11  17/01/2020  R$           95,27  18/02/2020  R$           95,43  23/03/2020  R$           95,43  24/04/2020

MADEIREIRA VIAMONENSE LTDA                        13.421,30R$       9.394,91‐R$           R$        4.026,39   R$           47,93  R$ 49,38 19/11/2019  R$           49,46  13/12/2019  R$                  ‐    ‐  R$           49,54  20/02/2020  R$           49,71  23/03/2020  R$           49,79  24/04/2020
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA 
LTDA

31.109,92R$       21.776,94‐R$        R$        9.332,98   R$         111,11  R$ 114,40 19/11/2019  R$         114,65  13/12/2019  R$         114,84  17/01/2020  R$         115,03  18/02/2020  R$         115,22  23/03/2020  R$         115,11  24/04/2020

MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA 39.465,37R$       27.625,76‐R$        R$      11.839,61   R$         140,95  R$ 145,20 22/11/2019  R$         145,44  19/12/2019  R$         145,68  20/01/2020  R$         145,92  20/02/2020

NHF INDUSTRIA CERAMICA LTDA 10.640,00R$       7.448,00‐R$           R$        3.192,00   R$           38,00  R$ 39,15 19/11/2019  R$           39,21  13/12/2019  R$           39,28  17/01/2020  R$           39,34  18/02/2020  R$           39,41  23/03/2020  R$           39,47  24/04/2020

PINCEIS ATLAS S/A 1.707,54R$          1.195,28‐R$           R$           512,26   R$             6,10  R$ 6,28 22/11/2019  R$           75,48  16/12/2019  R$                  ‐    ‐  R$                  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

PLASTILIT PROD PLATICOS DO PARANA LTAD 38.555,08R$       26.988,56‐R$        R$      11.566,52   R$         137,70  R$ 141,85 19/11/2019  R$         142,08  13/12/2019  R$         142,32  17/01/2020  R$         142,55  18/02/2020  R$         142,79  23/03/2020  R$         143,02  24/04/2020

RUY R DA ROCHAPRODUTOS CERAMICOS LTDA 67.519,91R$       47.263,94‐R$        R$      20.255,97   R$         241,14  R$ 248,41 21/11/2019  R$         248,83  19/12/2019  R$         249,24  20/01/2020  R$         249,65  20/02/2020  R$         250,06  24/03/2020  R$         250,47  24/04/2020

SAINT‐GOBAIN DO BRASIL PROD IND P/CONSTR LTDA 26.420,97R$       18.494,68‐R$        R$        7.926,29   R$           94,36  R$ 97,21 19/11/2019  R$           97,37  13/12/2019  R$           97,58  17/01/2020  R$           97,69  20/02/2020  R$           97,85  23/03/2020  R$           98,01  24/04/2020

SIMETALL IND.E COM.DE FERRAMENTAS LTDA 4.584,85R$          3.209,40‐R$           R$        1.375,46   R$           16,37  R$ 16,87 19/11/2019  R$           16,90  13/12/2019  R$         204,94  17/01/2020  R$         205,28  18/02/2020  ‐  ‐  ‐  ‐

PAGAMENTO AOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS ‐ 84 PARCELAS



 CREDOR 
 VALOR 

ORIGINAL 
 DESÁGIO 70% 

 SALDO 
DEVEDOR 

 VALOR DA 
PARCELA 

 PARCELA 1  DATA  PARCELA 2  DATA  PARCELA 3  DATA  PARCELA 4   DATA   PARCELA 5   DATA   PARCELA 6   DATA 

STRIQUER & STRIQUER LTDA 2.900,00R$          2.030,00‐R$           R$           870,00   R$           10,36  R$ 10,67 25/11/2019  R$         128,28  18/12/2019  R$                  ‐    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐

TRAMONTINA ELETRIK SA 17.088,70R$       11.962,09‐R$        R$        5.126,61   R$           61,03  R$ 62,87 21/11/2019  R$           62,98  19/12/2019  R$           63,08  20/01/2020  R$           63,18  20/02/2020

UNIÃO MUNDIAL INDUSTRIA DE FERRAGENS 3.356,05R$          2.349,24‐R$           R$        1.006,82   R$           11,99  R$ 12,35 19/11/2019  R$           12,37  13/12/2019  R$         150,01  17/01/2020  R$         150,26  18/02/2020  ‐  ‐  ‐  ‐

VELUTEX IND. E COM. DE TINTAS LTDA 35.582,32R$       24.907,62‐R$        R$      10.674,70   R$         127,08  R$ 130,91 21/11/2019  R$         131,13  19/12/2019  R$         131,34  20/01/2020  R$         131,56  20/02/2020  R$         131,78  24/03/2020  R$         132,00  24/04/2020

VIVA PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 24.451,40R$       17.115,98‐R$        R$        7.335,42   R$           87,33  R$ 89,96 21/11/2019  R$           90,11  19/12/2019  R$           90,26  20/01/2020  R$           90,41  20/02/2020

VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL S/A 33.098,58R$       23.169,01‐R$        R$        9.929,57   R$         118,21  R$ 410,03 22/11/2019  R$         410,17  18/12/2019  R$         411,93  21/01/2020  R$         412,07  19/02/2020



 CREDOR 
 VALOR 

ORIGINAL 
 DESÁGIO 50% 

 SALDO 
DEVEDOR 

 VALOR DA 
PARCELA 

 PARCELA 1  DATA  PARCELA 2  DATA  PARCELA 3  DATA  PARCELA 4  DATA  PARCELA 5  DATA

ALTAMIR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME R$ 8.600,00 ‐R$ 4.300,00 R$ 4.300,00 R$ 71,67

ALVARENGA BARBOSA R$ 788,80 ‐R$ 394,40 R$ 394,40 R$ 6,57

AREEIRO SAARA LTDA R$ 4.500,00 ‐R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 37,50

CERAMICA 2 IRMAOS R$ 36.831,42 ‐R$ 18.415,71 R$ 18.415,71 R$ 306,93

CERAMICA VITORIA R$ 11.310,00 ‐R$ 5.655,00 R$ 5.655,00 R$ 94,25

CHAIM & ROSA LTDA ME R$ 9.555,00 ‐R$ 4.777,50 R$ 4.777,50 R$ 79,63

DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERAMICAS GISELE LTDA. R$ 3.049,46 ‐R$ 1.524,73 R$ 1.524,73 R$ 25,41

IRMAOS BENZI LTDA R$ 14.760,00 ‐R$ 7.380,00 R$ 7.380,00 R$ 123,00

IVONE FATIMA PINTO R$ 6.090,00 ‐R$ 3.045,00 R$ 3.045,00 R$ 50,75

J H RAMALHO LOGISTICA EIRELI ME R$ 3.531,37 ‐R$ 1.765,69 R$ 1.765,69 R$ 29,43 R$ 12,99 21/11/2019 R$ 13,01 19/12/2019 R$ 157,66 17/01/2020 R$ 157,60 18/02/2020 R$ 29,43 23/03/2020

JOSE CARLOS BARBOSA IND.ME R$ 1.043,75 ‐R$ 521,88 R$ 521,88 R$ 8,70

JOSE NEMER AYUB E CIA LTDA R$ 43.938,78 ‐R$ 21.969,39 R$ 21.969,39 R$ 366,16

LC PECA & CIA LTDA EPP R$ 16.675,99 ‐R$ 8.338,00 R$ 8.338,00 R$ 138,97

LUZ DO PANTANAL COMERCIO DE AREIA LTDA R$ 5.512,50 ‐R$ 2.756,25 R$ 2.756,25 R$ 45,94

MARIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA ME R$ 15.516,19 ‐R$ 7.758,10 R$ 7.758,10 R$ 129,30

METRO QUADRADO LOGISTICA E TRANSPORTE‐ME R$ 21.422,46 ‐R$ 10.711,23 R$ 10.711,23 R$ 178,52

MONICA BUCHEMI ASTOLFI EPP R$ 10.280,59 ‐R$ 5.140,30 R$ 5.140,30 R$ 85,67

NEI LOURENCO DE FREITAS COSTA EPP R$ 46.350,00 ‐R$ 23.175,00 R$ 23.175,00 R$ 386,25

TAMIRES MARTINS AMADOR TRANSPORTES ME R$ 2.978,32 ‐R$ 1.489,16 R$ 1.489,16 R$ 24,82

WELLINGTON MARTINS BEZERRA EIRELI R$ 6.030,65 ‐R$ 3.015,33 R$ 3.015,33 R$ 50,26

PAGAMENTO AOS CREDORES ME & EPP ‐ 60 PARCELAS


