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1.1 Considerações 

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram

este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe

Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório,

entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as

informações contidas nas demonstrações contábeis da Celta Serviços

Industriais Ltda., as quais foram fornecidas por seus administradores e

(ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da

administração da Celta Serviços Industriais Ltda. e as operações da

referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao

presente trabalho.

A administração da Celta Serviços Industriais Ltda. e seus sócios

não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe Técnica

pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este

relatório e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui

contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de

prestar informações a todos os interessados no presente processo,

observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar

ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Estágio 

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 28/11/2019 por

sociedade empresária de responsabilidade limitada dedicada à

atuação no segmento de instalação de máquinas e equipamentos

industriais, atuando com especialidade nas áreas de caldeiraria, solda,

tubulação, equipamentos estáticos e dinâmicos nas áreas química e

petroquímica, gás e energia, siderurgia, mineração, papel e celulose..

Após reversão de decisão que havia determinado a realização de

perícia prévia, foram examinados os requisitos objetivos e subjetivos,

culminando com o deferimento do processamento em 13/02/2020.

Logo após a investidura no encargo, a Administração Judicial

providenciou a remessa das correspondências previstas no art. 22, I,

“a”, da LRF.

O edital de que trata o art. 52, § 1º, da LRF, foi veiculado no DJE de

nº 6.708 de 23/03/2020, considerando-se publicado em 24/03/2020,

dando início à fase extrajudicial de verificação de créditos por parte da

Administração Judicial.

Outrossim, a Recuperanda apresentou o seu plano de

recuperação (Evento 120), posteriormente complementado com a

juntada do laudo de avaliação de bens e ativos (Eventos 160 e 211).

Após análise das habilitações e divergências, bem como da

análise de ofício realizada por esta Equipe Técnica, foi apresentada a

minuta da relação de credores de que trata o art. 7º, § 2º, da LRF,

justificando a publicação do edital conjunto em 06/11/2020.

Apresentadas objeções no prazo legal, a Administração Judicial

sugeriu a convocação da assembleia-geral de credores virtual para as

datas de 15/04/2021 (1ª convocação) e 29/04/2021 (2ª convocação), o

que aguarda definição judicial.

Este é, em síntese, o estágio processual.



1.3 Cronograma 

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Publicação do 
edital do art. 52, 
§1º, da LRF

Publicação do edital 
com o aviso de 
recebimento do PRJ 
(art. 53, parágrafo 
único, da LRF)

Deferimento do 
processamento 
(art. 52 LRF)

Entrega do plano 
de recuperação 
judicial (art. 53 LRF)

28/11/2019

13/02/2020 09/04/2020

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC
(art. 56 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

24/03/2020 06/11/2020

06/12/2020

15/04/2021

Sugerida para 
15/04/2021 (1ª 
convocação) e 
29/04/2021 (2ª 
convocação)

Sem previsão



1.3 Cronograma 

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Entrega pela Administração 
Judicial do relatório de 
verificação de créditos

28/11/2019

QGC
(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 
credores da 
Administração Judicial 
(art. 7º, §1º, LRF)

24/03/2020

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores das Devedoras 
(art. 52, § 1º, da LRF)

Prazo de Habilitações
e Divergências (art. 7º, 
§ 1º LRF)

Impugnações 
(art. 8º LFR)

08/04/2020

08/10/2020

06/11/2020 Sem previsão

17/11/2020

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.
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Desde a sua origem, a Recuperanda se 

especializou em manutenção de 

plantas industriais com alto grau de 

exigência de gestão e complexidade. Tal 

especialização foi realizada em prol dos 

prazos exíguos e da alta complexidade 

dos serviços prestados junto à 

Petrobrás.

Constituída no ano de 2013, sob a 

forma de uma sociedade 

empresária de responsabilidade 

limitada, cujos sócios fundadores 

são: Sr. Alexandre Gastmann 

(engenheiro) e Sr. Tomaz Alfredo 

Costa (supervisor de produção).

Ao longo dos anos da Empresa, 

surgiram bons e importantes 

contratos, sendo todos eles  

cumpridos com excelência. Foram 

empregadas centenas de pessoas 

em Canoas – RS e fora do estado do 

Rio Grande do Sul.

As Empresas que prestam serviços à 

Petrobrás, a partir do ano de 2018, 

tiveram que se adaptar às boas práticas 

trazidas pela Lei nº 13.303/2016. Em 

26/06/2018 foi aprovado o regulamento 

de licitações e contratos da Petrobrás –

RLCP.

Com a nova legislação em vigor, tendo em 

vista a maior competitividade, a disputa de 

preços para as contratações, acabou ficando 

mais acirrada. Tal fato culminou em uma 

margem zero para a adequada execução do 

contrato, quando da ocorrência de 

intercorrências geradas pela própria 

contratante.

2013 2014

Petrobrás 2014 - 2015

2018

2019

2019

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial em 

28/11/2019.

Entre os anos de 2014 e 2015, com 

os escândalos envolvendo a 

Petrobrás, desencadeados pela

Operação Lava Jato, o âmbito de 

prestação de serviços  foi um dos 

setores produtivos mais 

impactados, gerando efeitos 

extremamente negativos.

2.1 Histórico da 



2.2 Informações 

Celta Serviços Industriais Ltda.

CNPJ: 19.196.657/0001 - 02

▪ Objeto principal: instalação de máquinas e equipamentos industriais

▪ Sócio-administrador: Alexandre Gastmann

▪ Sede: Rua Lavras, 100 – Bairro Mathias Velho – Canoas – RS
▪ Filial: Rua Romualda Augusta de Melo, 334, sala 404 – Bairro Centro – Betim - MG

▪ Sociedade empresária de responsabilidade limitada

▪ Capital Social: R$ 300.000,00

▪ Sócios: Alexandre Gastmann (99,17%) e Tomaz Alfredo Costa (0,83%).



2.3 Reunião com a 

No dia 19 de fevereiro de 2021, a Administração Judicial realizou

reunião de follow-up por videoconferência com os representantes da

Recuperanda: Alexandre Gastmann (sócio-administrador) e Leonardo

Dantas (procurador da Recuperanda), a fim de verificar o andamento

das atividades. Segue abaixo foto do encontro:

Preliminarmente, Sr. Alexandre relatou que as atividades

desenvolvidas pela Recuperanda continuam sendo exercidas na

Refinaria Alberto Pasqualini (REFAF), mas que estariam suspensas em

razão do rígido protocolo de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Isso porque não se demonstrou viável continuar desenvolvendo as

atividades, uma vez que as exigências eram demasiadamente penosas

para uma empresa do porte da Recuperanda.

Sem embargo, o Sr. Alexandre informou que houve celebração de

outros dois contratos menores, que possibilitaram manter o

desenvolvimento das atividades ao longo do último semestre de 2020 e

primeiro bimestre de 2021.

Nesse sentido, destacou já estar prevendo a retomada do contrato

celebrado junto à Petróleo Brasileiro S/A, o que dependeria da

regularização da documentação contábil da Recuperanda

(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda).

Além disto, informou que já estaria minutando uma carta para a

Petróleo Brasileiro S/A, no intuito de retomar a prestação de serviços na

REFAP. Embora tenha relatado preocupação, o Sr. Alexandre Gastmann

afirmou que existe uma perspectiva de soerguimento, inclusive

existiriam alguns orçamentos sendo feitos para o Polo Petroquímico.

Quando questionado a respeito das despesas correntes, o Sr.

Alexandre Gastmann aduziu que algumas estavam em atraso até

meados de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.



2.3 Reunião com a 

Não obstante, sustentou que todas (água, energia elétrica, telefone,

entre outras) acabaram sendo quitadas neste mês de fevereiro, exceto

em relação aos tributos (IR, CSLL etc.).

De toda sorte, noticia que, no mês passado, recebeu algumas

verbas provenientes da PETROBRÁS, as quais serviram para pagamento

de seus trabalhadores.

Nesse contexto, o Dr. Leonardo Dantas relembrou que existiriam

algumas verbas retidas na Justiça do Trabalho de Betim/MG, visto que

ainda não houve expedição de alvará.

A respeito do impacto no faturamento do contrato mantido na

REFAP pela Recuperanda, o Sr. Alexandre afirmou que representava

100% do faturamento da Empresa, ou seja, representava um

faturamento médio de R$ 300.000 a R$ 400.000 mensais.

Afirmou ainda a inexistência de empréstimos/financiamentos no

interregno do último semestre de 2020 e primeiro bimestre de 2021,

apenas aquele contratado para estruturar toda operação quando do

início da vigência do contrato celebrado junto à PETROBRÁS para

REFAP.

Ademais, quando questionado a respeito dos R$ 530.000

identificados no balancete como retenção, o Sr. Alexandre informou

que se trata dos valores bloqueados na Justiça do Trabalho de

Betim/MG.

Por fim, Sr. Alexandre relatou que a Recuperanda ainda continua

com dez colaboradores, sendo que uma próxima etapa consiste na

regularização dos tributos, na tentativa de quitá-los através de

financiamento.

Seja como for, relatou haver boa perspectiva para o corrente ano,

em especial em relação ao plano de soerguimento e quitação de

dívidas junto aos seus credores.



3. CRÉDITOS
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3.1 Créditos 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial

atinge a monta de R$ 6.649.315,96. A lista de credores

da Recuperanda é composta pela Classe I –

Trabalhista (5,62%), Classe III – Quirografários

(67,24%) e pela Classe IV – ME/ EPP (27,13%).

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

R$ 373.989,90

R$ 4.471.134,94

R$ 1.804.191,12

CLASSE I - TRABALHISTA CLASSE III -

QUIROGRAFÁRIOS

CLASSE IV - ME/ EPP



3.2 Créditos 

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por credores da Classe III – Quirografários.

No gráfico acima, é possível visualizar a representatividade dos principais credores da Recuperanda.

R$3.429.711,61 

R$1.709.592,22 

R$538.377,52 

R$512.384,61 
R$459.250,00 

DEMAIS CREDORES

 PSV SOLUTIONS

 FRANCISCO IVO D´AMICO

 BANCO DO BRASIL

 CONVEN SERVIÇOS TRANSPORTES E

GUINDASTES LTDA
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4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas do Ativo da Recuperanda nos últimos três trimestres de 2020:

AV%¹ – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do Ativo.

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação entre os últimos dois trimestres de 2020.

31/12/2020 AV%¹ AH%² 30/09/2020 30/06/2020

ATIVO CIRCULANTE 1.652.003 99,6% -3,8% 1.717.342 1.742.230

Disponibilidades 818 0,0% -98,4% 49.776 7.146

Clientes 192.460 11,6% -1,1% 194.656 236.707

Adiantamentos 614.336 37,1% -1,7% 625.019 649.350

Empréstimos a Receber 131.597 7,9% -2,6% 135.099 134.902

Impostos a Recuperar 709.302 42,8% 0,0% 709.292 707.960

Estoques 2.016 0,1% -0,5% 2.025 4.692

Outros Ativos 1.473 0,1% 0,0% 1.473 1.473

ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.963 0,4% -9,9% 6.621 7.442

Bloqueios Judiciais 311 0,0% 112,8% 146 146

Imobilizado 3.765 0,2% -13,8% 4.369 4.973

Intangível 1.888 0,1% -10,3% 2.105 2.323

TOTAL DO ATIVO 1.657.966 100% -3,8% 1.723.962 1.749.672



4.1 Análise Financeira –

Impostos a 

Recuperar

43%

Adiantamentos

37%

Clientes
11%

Empréstimos 

a Receber
8%

Outras 

Rubricas

1%

Disponibilidades: houve redução de 98,4% no saldo da conta,

que passou de R$ 49.776 para R$ 818 entre setembro e dezembro. Em

setembro, o saldo chegou ao maior valor registrado no ano após o

recebimento de R$ 42.896,96 do cliente NM Engenharia e Construções

LTDA. Em dezembro, as maiores transações de saída nas contas

bancárias e de caixa dizem respeito ao pagamento de Pro Labore do

sócio Alexandre, parcelamentos tributários e retiradas.

Adiantamentos (R$ 614.336): segunda rubrica com maior

representatividade do Ativo, representando 37,1% do saldo total dos

bens e direitos da Recuperanda. É composta principalmente por

saldos de Pro Labore de Alexandre Gastmann e Tomaz Alfredo Costa.

Além disso, há R$ 523.556,96 referentes a “retenção contratual

trabalhista – Petróleo Brasileiro” (verba retida pela Justiça do

Trabalho de Betim – MG).

No gráfico ao lado, observa-se a composição do ativo total.

Classificadas em “Outras Rubricas”, encontram-se as contas:

Estoques, Outros Ativos e as contas de Ativo Não Circulante

(Bloqueios Judiciais, Imobilizado e Intangível), as quais não sofreram

modificação relevante sob a ótica contábil.



4.2 Análise Financeira –

AV%¹ – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do Passivo.

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação entre os dois últimos trimestres de 2020.

31/12/2020 AV%¹ AH%² 30/09/2020 30/06/2020

PASSIVO CIRCULANTE 11.173.324 100% -0,8% 11.265.824 11.203.024 

Fornecedores 4.845.502 43% 0,1% 4.841.365 4.827.609

Obrigações Trabalhistas e Previdenciária 3.038.907 27% 1,3% 2.999.956 2.985.301

Empréstimos e Financiamentos 718.773 6% -1,6% 730.635 714.997

Obrigações Tributárias 2.050.705 18% 0,0% 2.049.935 2.037.537

Provisões 23.385 0% -84,2% 147.881 141.529

Outras Obrigações 496.051 4% 0,0% 496.051 496.051

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (9.515.358) -574% -0,3% (9.541.862) (9.453.352)

Capital Social 300.000 18% 0,0% 300.000 300.000

Prejuízos Acumulados (7.927.684) -478% -0,3% (7.954.188) (7.877.871)

Ajuste de Exercícios Anteriores (1.887.674) -114% 0,0% (1.887.674) (1.875.481)

TOTAL DO PASSIVO                                                
E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.657.966 100% -3,8% 1.723.962 1.749.672 

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas do Passivo da Recuperanda:



4.2 Análise Financeira –

Fornecedores

43%

Obrigações 

Trabalhistas e 

Previdenciárias

27%

Empréstimos e 
Financiamentos

7%

Obrigações

Tributárias

18%

Outras Rubricas
5%

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: é a segunda conta

com maior representatividade perante o total do passivo

(desconsiderando o patrimônio líquido), cerca de 27% . O saldo de R$

3.038.907 registrado em dezembro era composto majoritariamente

por rescisões a pagar (R$ 1.794.053) e obrigações sociais (R$

1.203.675,23), cujos valores referentes a INSS e FGTS a recolher são

expressivos.

Obrigações Tributárias: seu saldo de R$ 2.050.705 compõe 18%

do total do passivo (desconsiderando o patrimônio líquido). Durante

todo o período analisado neste relatório, o valor classificado sob esta

rubrica apresentou apenas aumentos, além de ter sofrido alteração

quase nula entre setembro e novembro. Tais fatos corroboram com o

fato de a Recuperanda não estar realizando pagamentos dos tributos

correntes.

Fornecedores: o maior saldo do passivo circulante R$ 4.845.502,

com cerca de 43% de representatividade, apresentou aumento de

apenas 1% entre setembro e dezembro. Observa-se que durante os

meses de agosto e novembro, todas as variações realizadas na rubrica

foram inferiores a R$ 1.500.



4.3 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução da Demonstração de Resultado do Exercício obtidos em dezembro de 2019 e 2020, nos saldos mensais e

acumulados dos respectivos períodos.

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro de 2020 e o mesmo período do ano imediatamente anterior.

MENSAL ACUMULADO

31/12/2020 AH% 31/12/2019 31/12/2020 AH% 31/12/2019

RECEITA BRUTA DE VENDAS 4.901 -99% 364.660 561.057 -87% 4.375.924

( - ) Deduções (1.073) -96% (26.073) (37.700) -88% (312.879)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 3.828 -99% 338.587 523.357 -87% 4.063.046

( - ) Custo dos Serviços Prestados (6.000) -98% (327.523) (145.683) -96% (3.930.278)

LUCRO BRUTO (2.172) -120% 11.064 377.674 184% 132.767

Despesas com Pessoal 82.717 -136% (229.548) (262.779) -90% (2.754.578)

Despesas Gerais (3.918) -52% (8.202) (266.965) 171% (98.421)

Outras Receitas/Despesas 0 -100% 100 14.870 1145% 1.195

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 76.627 -134% (226.586) (137.200) -95% (2.719.037)

Receitas Financeiras 0 -62% 1 10 0% 10

Despesas Financeiras (173) -96% (4.709) (43.415) -23% (56.505)

RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ 76.455 -133% (231.294) (180.605) -93% (2.775.532)

Provisão para CSLL 0 -100% (19.260) (16.094) -93% (231.124)

Provisão para IR 0 -100% (53.001) (28.278) -96% (636.010)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 76.455 -125% (303.555) (224.977) -94% (3.642.666)



4.3 Análise Financeira –

4.377.129

578.854

(8.019.795)

(803.832)

(3.642.666)

(224.977)

dez/19 dez/20

RECEITAS CUSTOS + DESPESAS RESULTADO

Quanto ao saldo acumulado de 2019 e 2020, as receitas

auferidas pela Recuperanda decresceram cerca de 87%. Em 2020, o

faturamento foi de R$ 578.854, composto principalmente por

prestações de serviços realizadas ao cliente NM ENGENHARIA E

CONSTRUÇÕES LTDA no valor total de R$ 552.523,22;

representando, portanto, 95% do saldo total de receitas.

O Custo dos Serviços Prestados (R$ 145.683) reduziu seu saldo

em 96%, resultando em um Lucro Bruto (R$ 377.674) 184% superior

ao registrado no mesmo período de 2019.

Tal observação demonstra que a Recuperanda conseguiu lidar

com a queda bruta de faturamento, reduzindo seus custos numa

proporção maior que a diminuição da receita bruta, de forma que

obteve uma performance financeira superior.

De forma a ratificar o que foi previamente citado a respeito do

desempenho da Recuperanda, observa-se uma redução de 94% no

prejuízo do exercício (R$ 224.977).

No gráfico abaixo estão discriminados os ganhos, gastos e o

resultado acumulado dos anos de 2019 e 2020.
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Os representantes da Recuperanda

informaram que os tributos não estão 

em dia. Informação corroborada pela 

consulta à lista de devedores da PGFN 

realizada e disponibilizada pela 

Recuperanda, assim como por sua 

documentação contábil.

• INSS: R$ 3.165.725,95;

• CSRF: R$ 631.326,55;

• PIS/COFINS: R$ 6.483,21;

• IRRF: R$ 1.359.395,08;

• ISS: R$ 9.776,82

De acordo com o relatório da PGFN, o 

total da dívida ativa não previdenciária 

é de R$ 2.233.269,99

A Recuperanda não adquiriu 

novos ativos imobilizados, não 

realizou empréstimos ou firmou 

financiamentos. 

Foi afirmado pelos representantes 

da Recuperanda que os prazos de 

pagamentos de despesas 

correntes (luz, água, salários, 

fornecedores e demais valores não 

sujeitos à Recuperação Judicial) 

estão em dia, o que foi confirmado 

através dos demonstrativos 

contábeis.
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Os honorários da 

Administração Judicial 

estão sendo adimplidos em 

dia.



5.1 Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os

interessados neste procedimento recuperatório

informados do andamento das atividades da Recuperanda

e dos trâmites processuais, um dos papeis da equipe de

Administração Judicial é fiscalizar as atividades da

Devedora, especialmente no que tange ao cumprimento

das obrigações que lhe são impostas pela Lei nº 11.101/05.

Por isso, esta Equipe Técnica inspecionou, através de

visita virtual realizada em 19/02/2021, as atividades da

Recuperanda e constatou a normalidade das operações

Empresariais.

No período em análise, não foram constatadas

condutas passíveis de enquadramento nas hipóteses

descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi apurada a

distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas,

vedada por força do art. 6-A, da LRF.



Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo: 

Rafael Brizola Marques

Advogado

OAB/RS 76.787

Guilherme Falceta

Advogado responsável

OAB/RS 97.137

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O




