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EXCELENTISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA' 2a VARA 
CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MATO GROSSO 

Código: 157490 
Autos n°: 7857-81.2015.811.0037 

Recuperação Judicial 

Ref. Relatório de Prestação de Contas n° 07/2016 

A Administradora Judicial das empresas: Construtora Alfer 
Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME 

(ambas em recuperação judicial) vem, perante Vossa Excelência, em 

atendimento ao Art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 11.101/2005, e em cumprimento 
de seu oficio, apresentar e requerer o que segue: 

DO ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

O processo de recuperação judicial das recuperandas: 

Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e Locações Ltda - Me e A. F. Barison 

Eireli ME, após o deferimento de seu processamento está em seu curso normal, 
inclusive esta Administradora Judicial já protocolou o pedido para realização da 
Assembleia Geral de Credores, o qual apenas aguarda o deferimento da MM. 
Juíza, para então proceder a sua publicação para dar ciência a todos os credores. 

Outrossim, é mister também destacar acerca do relatório das 
atividades das empresas recuperandas, que estão trabalhando normalmente, e est 
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Administradora Judicial mensalmente vem averiguando suas atividades, onde foi 
realizado a análise de quatro áreas distintas referentes ao mês de Junho/2016, 

quais sejam: 
1. Área de Recursos Humanos; 

2. Área de Faturamento/Produção; 

3. Área administrativa; 

4. Área financeira com análise dos tributos e contribuições. 

1. Da Área de Recursos Humanos: 

Primeiramente cumpre informar que tratam-se de 03 (três) empresas 
devedoras, quais sejam: Construtora Alfer Ltda, M. C. Terraplanagem e 
Locações Ltda - Me e A. F. Barison Eireli ME,  porém, esta última possui 01(uma) 
filial. 

Com o fito de atender um dos princípios da Recuperação Judicial, qual 
seja, a manutenção do emprego dos funcionários, está sendo fiscalizado a área de 
Recursos Humanos, para que assim, todos envolvidos da Recuperação, bem como, 
os credores tenham conhecimento da situação atual dos empregados das 
recuperandas. 

Nesse sentido, as empresas devedoras apresentam um quadro com 33 
(trinta e três) empregados ativos, 01 (um) empregado afastado, e 07 (sete) 
empregados demitidos, podendo ser demonstrada na seguinte forma: 

Empresas 
Devedoras 

Empregados 
Ativos 

Empregados 
Demitidos 

Empregados 
Afastados 

Construtora Alfer Ltda 18 - 2 
M. C Terraplanagem 3 1 1 

A.F Barison Eireli (matriz) 9 _ - 
A.F Barison Eireli (filial) 2 - 1 

Total 32 1 4 
Anexo à relação de empregados apresentada pelas empresas devedoras (Anexo I) 
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Esse número de funcionários ativos representou um gasto liquido de R$ 
74.962,88 (setenta e quatro mil novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito 

centavos). 

2. Área de Faturamento/ Produção 

Com intuito de verificar se as empresas estão atendendo outro principio 
da Recuperação Judicial que é a manutenção da fonte produtora, constatou-se na 
área de produção/faturamento das empresas no mês analisado (Abril/2016) que as 

mesmas encontram-se em funcionamento, possuindo o seguinte faturamento: 

Empresas Devedoras Faturamento 

Construtora Alfer Ltda 286.718,39 

M. C Terraplanagem 0,00 

A.F Barison Eireli (matriz) 12.878,00 

Total 299.596,39 

Anexo o relatório das receitas/ faturamento das empresas devedoras. (Anexo II) 

3. Da Área Administrativa 

No centro da análise encontra-se a área administrativa que gerencia as 
empresas Devedoras, tomando decisões de comando, bem como, encaminhando 
os devidos documentos à contabilidade, tendo-se assim conhecimento do destino 

dos valores recebidos pela produção que realiza. 

Em relação à esta área, constata-se a permanência do interesse do 
administrador das Devedoras em manter a atividade produtiva em funcionamento, 
não medindo esforços para o bom desempenho das atividades das empresas 

recuperandas. 

Destaca-se aqui a colaboração da Administração, principalmente do 
setor financeiro das empresas recuperandas, bem como dos funcionários da 
contabilidade em relação ao atendimento nas informações e documentos 

necessários para a elaboração mensal deste Relatório. 
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4. Área Financeira com Análise dos Tributos e Contribuições 

Insta informar que em análise da área financeira das empresas 

devedoras constatou-se a seguinte forma de tributação: 

- Construtora Alfer Ltda (Lucro Real à partir de 2016); 

- M. C Terraplanagem e Locações Ltda Me (Lucro Real à partir de 

2016); 
- A. F Barison Eireli ME - Matriz e Filial (Lucro Presumido à partir de 

2016). 
Constatou-se ainda, que houve o pagamento dos impostos referentes 

ao FGTS do mês de maio/2016 das empresas em recuperação: M C 
Terraplanagem e Locações Ltda ME e Construtora Alfer Ltda, conforme anexo, 
porém, os demais impostos e contribuições abaixo não foram quitados: 

• CSLL 

• ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO 

• INSS A RECOLHER 

• IR S/ FOLHA PAGAMENTO 

• DAS - SIMPLES NACIONAL 

• IR 

• COFINS 

• PIS 

• ISS 

• SINDICATO 

5. Outras Informações 

Esta Administradora Judicial permanece no atendimento diário a todos 
os credores, onde vem ainda atendendo alguns credores com dúvida em relação ao 
andamento do processo, o qual todas as vezes que solicitado foram devidamente 
atendidos e orientados, e dessa mesma forma continuará os atendimentos por e-

mail, telefone e até mesmo pessoalmente, sendo as respostas atendidas 
integralmente, inclusive esta Administradora Judicial está disponibilizando 

mensalmente as prestações de contas, e demais publicações no site de eü 
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escritório: www.advocaciasouzaartuzi.com.br  os quais poderão ser consultados por 

qualquer parte do processo. 

No decorrer da referida ação de recuperação esta Administradora 

Judicial continuará com seus trabalhos através da prestação de contas mensais das 

empresas em recuperação para que chegue ao.  conhecimento de todos os 

interessados a real situação e desempenho das atividades das empresas 

devedoras. 

6.D0 PEDIDO 

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer: 

a) O recebimento do relatório de atividades dos Devedores, realizada pela 

Administradora Judicial, a fim de identificar a sua atividade no mês de 

junho/2016; 

b) Seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado o presente 

relatório. 

Nestes Termos, 

É o Relatório. 

Primavera do Leste - MT, 28 de julho de 2016. 

SUZIMARIA MARIA DE -.0 a ARTUZI 
ADVOGADA - OAB T. 14.231 

Administradora Judicial 

Rol de Documentos em Anexo: 

Anexo I - Relatório de empregados ativos/inativos das empresas devedoras - 

junho/2016; 
Anexo II - Relatório das Receitas/ Faturamento -junho/2016; 

Anexo III - Cópia das guias pagas de FGTS ref. Maio/2016 (M C Terraplanagem e 

Construtora Alfer Ltda); 

   

Avenida Tancredo Neves, 1243- Sala 01 - (66) 3497-1960 
Bairro Castelândia - Primavera do Leste - MT / Cep: 78.850-000 

email: suziadvaterra.com.br  
site: www.advocaciasouzaartuzi.com.br  

    


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

