
 
 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT. 

AUTOS: 0001122-06.2017.811.0023 - RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

REQUERENTE: AUTO POSTO IMPERATRIZ – LTDA & IMPERATRIZ 

TERRAPLANAGEM – LTDA. 

 

OBJETO: Apresentar o Relatório de Atividades da 

Recuperanda, e ao final fazer outras considerações. 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA., empresa especializada em 

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

ato representada pelo Administradora Judicial e representante legal FABIO ROCHA 

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

juízo, com reverência e acatamento, apresentar seu Relatório Mensal de Atividades 

da Devedora. 

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 TODAS as INTIMAÇÕES referentes a esta Recuperação Judicial.  

Sendo o que temos para o momento e honrados com a confiança 

dispensada, e despedimos com votos de respeito, agradecimento e admiração. 

 

Campo Grande (MS), 05 de novembro de 2021. 

 
 

 

 

 

 

PROTOCOLO: 01.0028.3204.080517-JEMT 
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Excelentíssimo Senhor Doutor Evandro Juarez Rodrigues, 

Visando o cumprimento do Art. 22 da LRFE, 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, na pessoa do seu Diretor Executivo Fabio Rocha Nimer, doravante nomeado 

Administrador Judicial no processo de Recuperação Judicial das empresas AUTO POSTO 

IMPERATRIZ LTDA – ME E IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA-ME sob n. 1122-

06.2017.811.0023 – CÓD. 83343, 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”. 

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

Comarca de Peixoto de Azevedo 

2ª Vara Cível 04 de novembro de 2021 

Av. Historiador Rubens Mendonça, 1856 – Sl 1403 

Bairro: Bosque da Saúde, Cuiabá/MT 

Tel.: +55(67) 3026-6567 

E-mail: aj@realbrasil.com.br 

 

Administrador Judicial: Fabio Rocha Nimer 
Economista – CORECON – 1033-MS 
 
Auto Posto Imperatriz LTDA - ME 
Rodovia BR 163, KM 695 
Jardim Imperatriz – CEP 78530-000 
Peixoto de Azevedo/MT 
 
Link para Documentos do Processo 
http:// http://realbrasil.com.br/rj/auto-posto-imperatriz/ 
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1. 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 as INFORMAÇÕES e DOCUMENTOS, 

informa a apuração pormenorizada da atual situação econômica e 

administrativa da Empresa em Recuperação Judicial, na forma do 

presente Relatório. 

2. DO ANDAMENTO DO PROCESSO  

Considerando que o objeto deste relatório é oferecer ao 

Juízo análises e considerações relativas às questões contábeis e 

financeiras da Recuperanda, tal como expor as diversas 

manifestações dos credores e da Recuperanda, ressalta-se que 

temos diligentemente acompanhado as atividades da empresa.  

Neste passo, esta Administradora Judicial veio aos 

autos requerer a deliberação do Ínclito Juízo quanto a homologação 

do PRJ aprovado em Assembleia no dia 15 de agosto de 2019 para 

concessão da efetivo PRJ. 

Verifica-se em consulta ao sistema PEA que o referido 

processo se encontra concluso para despacho, neste sentido 

reiteramos os pedidos realizados no relatório anterior no que 

concerne a regularização dos valores devidos referentes aos 

honorários do AJ que são considerados de natureza alimentar. 

No mais, aguardamos as deliberações do Nobre Juízo 

quanto a homologação do PRJ para que possamos dar andamento 

aos atos atinentes ao trabalho da Administração Judicial, qual seja 

o acompanhamento do cumprimento ao plano. 

 

Feitas as considerações quanto ao andamento 

processual, damos seguimento no próximo tópico quanto a análise 

financeira da devedora. 
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3. 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 das demonstrações contábeis.  

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL 

O Ativo Circulante da empresa exibiu variação crescente 

entre os meses agosto e setembro de 2021, o que indica um aumento 

de R$ 123.108,19 (cento e vinte e três mil, cento e oito reais e 

dezenove centavos) no nível da referida conta.  

Quadro 1-Variação no Ativo Circulante 

 

Esta variação se deu principalmente em razão do 

aumento na conta Disponível, o que indica que a empresa dispõe em 

seu caixa valores de liquidez imediata disponível para usar em 

qualquer momento e para qualquer fim. 

O Ativo Não Circulante apresentou variação 

redutiva no período comparado, passando para o nível de R$ 

R$ 1.613.159,78 (um milhão, seiscentos e treze mil, cento e 

cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos), em setembro 

de 2021. 

Quadro 2- Variação no Ativo Não Circulante 

 

Com essas variações o Ativo Total da empresa 

seguiu a tendência do Ativo Circulante, no qual apresentou 

um crescimento de R$ 109.909,74 (cento e nove mil, novecentos e 

nove reais e setenta e quatro centavos) no Ativo Total da 

Recuperanda. 

No que concerne ao Passivo Circulante da empresa é 

possível verificar que houve uma variação redutiva na conta de R$ 

BALANCETES  EM R$ JUL/21 AGO/21 SET/21

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL 1.360.463,39 1.480.894,67 1.604.002,86

ESTOQUES 4.341.224,13 4.341.224,13 4.341.224,13

OUTRAS CONTAS 13.592,63 13.592,63 13.592,63

TOTAL ATIVO CIRCULANTE 5.715.280,15 5.835.711,43 5.958.819,62

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA ME

BALANCETES  EM R$ JUL/21 AGO/21 SET/21

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 458.728,77 445.530,32 432.331,87

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.180.827,91 1.180.827,91 1.180.827,91

TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.639.556,68 1.626.358,23 1.613.159,78

TOTAL ATIVO 7.354.836,83 7.462.069,66 7.571.979,40
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13.753,43 (treze mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta 

e três centavos), se comparado com o valor apresentado no mês de 

agosto de 2021. 

Quadro 3- Variação no Passivo Circulante 

 

No que diz respeito ao Passivo Não Circulante da 

empresa, é possível verificar que este não apresentou variação 

alguma no período avaliado, permanecendo no nível de R$ 

7.383.613,91 (sete milhões, trezentos e oitenta e três mil, seiscentos 

e treze reais e noventa e um centavos) em setembro de 2021. 

Quadro 4- Variação no Passivo Não Circulante 

 

Ademais, em verificação ao Patrimônio Líquido da 

empresa. É possível constatar que no período apurado esse teve 

uma queda de 8%. 

Findando, no que concerne o Passivo Total da 

Recuperanda, é possível verificar que este apresentou variação 

aumentativa no período de R$ 109.909,74 (cento e nove mil, 

novecentos e nove reais e setenta e quatro centavos) em relação ao 

valor apresentado no mês de agosto de 2021. 

Quadro 5- Variação no Patrimônio Liquido  

 

4. TRANSPARÊNCIA AOS CREDORES DO PROCESSO DE RJ  

Vencidas as questões de natureza técnica relacionadas a 

empresa Recuperanda, reiteramos que focamos nossa atuação nas 

boas práticas em ambiente de Recuperação Judicial, dentre estas o 

zelo na assimetria e transparência das informações. 

BALANCETES  EM R$ JUL/21 AGO/21 SET/21

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES 1.567.054,11 1.567.054,11 1.567.054,11

OUTRAS CONTAS 72.859,97 55.068,28 41.314,85

TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1.639.914,08 1.622.122,39 1.608.368,96

BALANCETES  EM R$ JUL/21 AGO/21 SET/21

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS 7.034.687,91 7.034.687,91 7.034.687,91

CONSÓRCIOS A PAGAR 348.926,00 348.926,00 348.926,00

TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE 7.383.613,91 7.383.613,91 7.383.613,91

BALANCETES  EM R$ JUL/21 AGO/21 SET/21

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1.668.691,16 -1.543.666,64 -1.420.003,47 

TOTAL PASSIVO 7.354.836,83 7.462.069,66 7.571.979,40
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Assim, esta Administradora Judicial, desenvolveu um 

ambiente virtual, disponível para consulta em seu site 

http://realbrasil.com.br/espaco-do-credor/ , chamado “Espaço do 

Credor”, e assim, vem disponibilizando aos credores e partes 

interessadas no processo, os principais atos e andamentos do 

processo de Recuperação Judicial. 

Trata-se de um Canal Digital, onde são veiculadas 

informações e orientações do Administrador Judicial para os 

credores, assim como os documentos, principais peças processuais, 

e requerimentos. 

 

 

5. 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,  

Cuiabá (MT), 04 de novembro de 2021. 

Fernando Vaz Guimarães Abrahão REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

ADMINISTRADOR JUDICIAL Administradora Judicial

CORECON/MS 1.024 – 20ª Região Fabio Rocha Nimer

Economista, Auditor e Avaliador CORECON/MS 1.033 – 20ª Região

http://realbrasil.com.br/espaco-do-credor/


 

 

 

 

 

 

 


