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1. INTRODUÇÃO
• 1.1. Considerações Preliminares

• 1.2. Cronograma Processual

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



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 esta Equipe Técnica chegar às conclusões apresentadas no

presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como

boas e válidas as informações contidas nas informações contábeis de

RAFAEL SCHEER as quais foram fornecidas por seus administradores; e

(ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da

administração da RAFAEL SCHEER e as operações da referida

sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro no Recuperando ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza a independência desta Equipe Técnica em relação ao

presente trabalho.

O Empresário Individual RAFAEL SCHEER não impôs 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$).

1.1 Considerações 



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)

13/06/2019

14/08/2019 27/10/2019

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC (art. 56 LRF)
2ª Convocação – 2º 
Prosseguimento –
PRJ Aprovado

Aguarda 
homologação do 
Plano de 
Recuperação 
Judicial aprovado 
em AGC

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

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

28/08/2019 09/03/2021

09/04/2021

13/12/2021

Estágio Atual

1.2 Cronograma 



Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos do Recuperando, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Ajuizamento (art. 51 
LRF)

Entrega pela 
Administração Judicial 
do relatório de 
verificação de créditos

13/06/2019

Aguarda-se o julgamento das 
impugnações apresentadas para 
formação do Quadro-Geral de 
Credores (art. 18 LRF)

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

28/08/2019

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

Prazo para apresentação 
de Impugnações à 
relação de credores (art. 
8º LFR)

12/09/2019

09/03/2020

09/03/2021 Estágio atual

23/03/2021

1.2 Cronograma 

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



2. INFORMAÇÕES 
SOBRE O 

RECUPERANDO

• 2.1. Histórico do Recuperando

• 2.2 Informações Gerais

• 2.3. Reunião com a Administração

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



2.1 Histórico 

Fundação em 15 de setembro de 2010, 

sob a forma de empresário individual.

2010

Devido à alta demanda no setor de 

alimentação, o Recuperando criou 

setor próprio de logística, tendo 

adquirido 2 caminhões para 

desenvolver tais atividades.

2015

Com o crescimento das atividades de 

alimentação e logística, o 

Recuperando iniciou estudos para 

expansão da fábrica.

2016

Aquisição de novas máquinas para 

confecção de papel no formato A4.

2017

Crescente aumento no preço da 

matéria-prima (papel) e 

desconhecimento sobre a incidência 

dos tributos estaduais sobre a atividade 

de confecção de papel no formato A4.

2018

2019

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, em 13/06/2019.



•Rafael ScheerRazão Social

•Full Time SulNome Fantasia

•12.648.524/0001-72CNPJ

•São Lourenço do Sul - RSCidade

•Av Sony Soares Correa, 2814Endereço

•R$ 50.000,00Capital Social

•Comércio atacadista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios

Objeto

Rafael Scheer 

(Pessoa Física)

Rafael Scheer

(Empresário Individual)
100%

2.2 Informações 



2.3 Reunião 
No dia 26 de janeiro de 2022, foi realizada reunião virtual entre a

equipe da Administração Judicial e o Sr. Rafael Scheer. Segue abaixo

imagem do encontro:

De imediato, o Sr. Rafael Scheer apontou para o impacto que suas

atividades vêm sofrendo devido à nova alta de casos de COVID-19 na

cidade de São Lourenço, em virtude do período de férias e

temporada de turistas no município.

Relatou que diversos clientes não estão operando de maneira

habitual, prestando destaque àqueles das áreas do papel e de fretes.

No que diz respeito aos resultados contábeis referentes aos

últimos meses, o administrador do Recuperando indicou que a pior

marca de faturamento foi registrada no mês de setembro de 2021, a

qual teve uma melhora de 20% no mês subsequente.

Posteriormente, nos meses de novembro e de dezembro, foi

registrado um faturamento correspondente ao dobro daquele obtido

no nono mês do ano, principalmente devido à alta demanda de uma

Empresa à qual o Recuperando presta serviços de logística.

No que concerne ao quadro funcional, o Sr. Rafael Scheer relatou

que é composto por dois funcionários com carteira de trabalho

assinada e dois jovens aprendizes. No ponto, destacou que, no mês

de dezembro, devido à demanda, se viu obrigado a contrato mão-de-

obra sem vínculo para cumprir com seus pedidos.

Questionado a respeito do impacto causado pelas variações do

preço de combustível, o representante do Recuperando sustentou

que sofreu prejuízos com a alta do preço do diesel vez que o valor

dos fretes não a acompanhou.



2.3 Reunião 
Já quanto ao ICMS, o administrador do Recuperando sustentou

que, embora tenha sido registrada uma diminuição de 0,5% na

alíquota, houve uma piora na base de cálculos devido à inclusão do

IPI, de maneira que o tributo sobre as mercadorias, na verdade,

sofreu um aumento.

Em relação à negociação que vinha sendo discutida com o Banco

Mercedes, relatada no último encontro, o Sr. Rafael Scheer esclareceu

que foi concluída mediante a quitação do contrato por R$ 99.800,00,

o que oportunizou a sobra de verbas que poderão ser destinadas às

operações da Empresa, tais como manutenção em equipamentos,

compra de matéria-prima e quitação de outras dívidas.

No que tange às despesas correntes, o representante do

Recuperando sustentou que estão em dia.

Por fim, no que diz respeito às questões tributárias, o Sr. Rafael

Scheer relatou que os parcelamentos federais e municipais estão em

dia. No entanto, em relação aos parcelamentos estaduais, o

administrador afirmou que vem estudando alguma possibilidade de

negociação junto ao seu patrono.
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3. CRÉDITOS • 3.1 Principais Credores

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



3.1 Principais 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a

monta de R$ 987.335,62.

Além dos 11 (onze) créditos que compõem a Classe III –

Quirografários e estão apresentados ao lado, o seguinte

crédito está habilitado na Classe IV – ME/EPP: “SINOSTEC

FINANÇAS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA”, no valor de R$

19.663,95.

O gráfico ao lado apresenta os créditos sujeitos à

Recuperação Judicial, conforme a relação de credores de

que trata o art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

R$ 291.443,67

R$ 224.881,73

R$ 133.508,00

R$ 106.065,53

R$ 60.000,00

R$ 33.860,41

R$ 30.528,98

R$ 29.056,02

R$ 25.600,00

R$ 18.289,35

R$ 14.437,98

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO BRADESCO S.A.

FABIANO TEIXEIRA DO AMARAL B.

CRESOL

SICREDI ZONA SUL RS

BANCO DO BRASIL

BANCO VOLKSWAGEN

BANCO MERCEDEZ-BENZ

CREDEX

SOCINAL S.A.

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA



4. ANÁLISE 
FINANCEIRA

• 4.1. Ativo

• 4.2. Passivo

• 4.3. Demonstração dos Resultados

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



30/11/2021 AV%¹ AH%² 31/10/2021 30/09/2021 31/08/2021 31/07/2021

Disponibilidades 9.274 2,36% -39,76% 10.906 31.582 18.680 15.395 

Clientes 139.161 35,35% 53,66% 41.378 46.400 71.891 90.567 

Adiantamentos 62.270 15,82% 0,00% 62.270 62.270 62.270 62.270 

Impostos a Compensar 19.703 5,00% 10,33% 19.703 19.077 17.021 17.857 

Estoques (11.080) -2,81% -144,03% 11.812 (1.084) (4.685) 25.165

Despesas do Exercício Seguinte 134.399 34,14% 0,10% 134.335 134.335 134.335 134.270 

Total do Ativo Circulante 353.728 89,85% 2,37% 280.403 292.579 299.511 345.525 

Direitos Realizáveis A Longo Prazo 24.122 6,13% 0,00% 24.122 24.122 24.122 24.122 

Empréstimos 14.904 3,79% 0,00% 14.904 14.904 14.904 14.904 

Imobilizado 923 0,23% -99,61% 160.705 185.547 210.390 235.232 

Total do Ativo Não Circulante 39.949 10,15% -85,43% 199.731 224.573 249.416 274.258 

Ativo Transitório 33.037 8,39% 0,00% 33.037 33.037 33.037 33.037 

Total do Ativo 393.677 100,00% -36,48% 480.135 517.152 548.927 619.782 

Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do Ativo do Recuperando:

AV%¹ – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo em novembro de 2021

AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos de julho e novembro/2021 para cada rubrica.

4.1 Análise Financeira –



35,35%

34,14%

15,82%

6,13%

5,00%

3,79%

2,36%

0,23%

-2,81%

Clientes

Despesas do Exercício Seguinte

Adiantamentos

Direitos Realizáveis A Longo Prazo

Impostos a Compensar

Empréstimos

Disponibilidades

Imobilizado

Estoques

▪ O ativo do Recuperando apresentou-se concentrado

principalmente em Clientes, representando 35,35% do total do ativo

em novembro de 2021, ou R$ 139.161,41. Tal rubrica apresentou um

aumento de 53,66% em relação a julho do mesmo ano, devido

especialmente ao incremento no saldo a receber do cliente Jardel

Gonçalves Ney;

▪ Também de valor relevante, as Despesas do Exercício Seguinte

(R$ 134.399,29) representaram 34,14% do total do ativo em

novembro de 2021. Tratam-se de despesas referentes a seguros a

apropriar no valor de R$ 14.345,90 e despesas financeiras

antecipadas no valor de R$ 120.053,39.

▪ Observou-se uma redução superior a 100% na conta Estoques

entre julho e novembro/21, perfazendo saldo negativo de R$ -

11.080,24 neste último mês. Tal valor causa dúvidas quanto ao

procedimento contábil utilizado pela empresa;

Apresenta-se abaixo a composição do ativo do Rafael Scheer, considerando-se os saldos contábeis de novembro de 2021:

4.1 Análise Financeira –



1.207.180

287.641

-413

-449

-68.898

-216.958

(-) Depreciação Acumulada

Máquinas e Instalações

Computadores e Periféricos

Móveis e Utensílios

Máquinas e Equipamentos

Veículos

▪ Em novembro de 2021, o valor contábil total dos

ativos imobilizados (líquidos da depreciação) do

Recuperando Rafael Scheer apresentaram um montante

de apenas R$ 923,09: redução de 99,61% em relação a

julho, devido especialmente à venda de veículos no

valor de R$ 258.750,00 ;

▪ O valor residual de “Computadores e Periféricos”,

“Móveis e Utensílios”, “Máquinas e Equipamentos” e

“Veículos” constou negativo em função de depreciações

superiores ao valor original dos bens, fato este que não

encontra correspondência na literatura contábil. A

despeito de ressalvas anteriores, remanesce a

contabilização equivocada.

4.1 Análise Financeira –



30/11/2021 AV%¹ AH%² 31/10/2021 30/09/2021 31/08/2021 31/07/2021
Empréstimos e Financiamentos 146.546 37,22% 26,16% 119.651 120.614 115.243 116.160
Fornecedores 183.274 46,55% 20,94% 168.687 125.377 136.322 151.536
Obrigações Trabalhistas 9.823 2,50% -75,81% 37.575 40.029 39.315 40.616
Obrigações Tributárias 3.470 0,88% 5,29% 3.619 3.621 3.619 3.295
Parcelamentos Tributários 53.172 13,51% -2,23% 53.123 53.545 53.965 54.383
Outras Obrigações 79.898 20,30% 0,68% 179.362 79.362 79.362 79.362
Seguros (34.321) -8,72% 39,98% (11.428) (50.767) (54.369) (24.518)
Total do Passivo Circulante 441.862 112,24% 5,00% 550.589 371.780 373.457 420.835

Empréstimos e Financiamentos 1.201.312 305,15% -13,43% 1.201.312 1.387.681 1.387.681 1.387.681
Fornecedores a Pagar 68.468 17,39% -22,61% 68.468 88.468 88.468 88.468
Parcelamentos Tributários 386.659 98,22% 5,43% 362.250 363.760 365.263 366.761
Total do Passivo Não Circulante 1.656.439 420,76% -10,12% 1.632.030 1.839.909 1.841.413 1.842.910

Passivo Transitório 33.037 8,39% 0,00% 33.037 33.037 33.037 33.037

Capital Social 50.000 12,70% 0,00% 50.000 50.000 50.000 50.000
Lucro/Prejuizoz Acumulados (1.514.606) -384,73% 0,00% (1.514.606) (1.514.606) (1.514.606) (1.514.606)
Resultado do Exercício (240.017) -60,97% 33,82% (237.878) (229.931) (201.337) (179.356)
Patrimônio Líquido (1.704.623) -433,00% 3,69% (1.702.484) (1.694.537) (1.665.943) (1.643.962)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 393.677 100,00% -36,48% 480.135 517.152 548.927 619.782

4.2 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do Passivo do Recuperando:

AV%¹ – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo (passivo circulante + passivo não circulante + patrimônio

líquido) em novembro de 2021.

AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação entre os períodos de julho e novembro/2021 para cada rubrica.



57,25%

18,43%

8,73%

6,98%

3,26%

3,81%

2,53%

0,47%

0,17%

-1,64%

Empréstimos e Financiamentos LP

Parcelamentos Tributários LP

Fornecedores

Empréstimos e Financiamentos CP

Outras Obrigações

Fornecedores a Pagar

Parcelamentos Tributários CP

Obrigações Trabalhistas

Obrigações Tributárias

Seguros
▪ A rubrica de Empréstimos e Financiamentos (curto e longo prazo)

se refere aos empréstimos tomados pelo Empresário, a qual

apresentou o total de R$ 1.347.857,44 em novembro de 2021, dividido

em R$ 146.545,73 (10,87%) no curto prazo e R$ 1.201.311,71 (89,13%) no

longo prazo;

▪ Foi observada redução na rubrica Empréstimos e Financiamentos

de Longo Prazo, a mais expressiva do passivo, passando de R$

1.387.681,29 em julho de 2021 para R$ 1.201.311,71 em novembro. Tal

variação indica a amortização integral dos valores devidos ao credor

Banco Mercedes Benz do Brasil.

▪ Entre julho e novembro/21, também observou-se redução na

rubrica Obrigações Trabalhistas, cerca de -76%, devido especialmente

à diminuição no saldo de INSS à recolher;

Apresenta-se abaixo a composição das obrigações contraídas junto a terceiros pelo Rafael Scheer, considerando-se os saldos contábeis de novembro de

2021:

4.2 Análise Financeira –

*Desconsiderando-se o Patrimônio Líquido



Jan-Nov/21 AV%¹ AH%² Jan-Nov/20
Receita Bruta de Vendas e Serviços 378.008 100,00% -26,64% 515.263
Deduções da receita (32.472) -8,59% -55,53% (73.016)
Receita Líquida 345.536 91,41% -21,87% 442.247

Custos Mercadoria Vendidas (194.424) -51,43% -32,23% (286.895)

Lucro Bruto 151.112 39,98% -2,73% 155.352
Margem Bruta, % 43,73% 0,00% 24,50% 35,13%

Despesas Tributárias (12.752) -3,37% -50,98% (26.014)
Despesas com Pessoal (75.361) -19,94% -52,75% (159.485)
Despesas gerais e Administrativas (706.119) -186,80% 54,76% (456.267)
Despesas (Receitas) Operacionais (794.232) -210,11% 23,76% (641.767)

Lucro Operacional (643.120) -170,13% 32,22% (486.414)

Receitas Financeiras 87.203 23,07% 5.556,97% 1.542
Despesas Financeiras (3.543) -0,94% -87,51% (28.363)
Outros Ingressos Não Operacionais 319.442 84,51% -1.3811,32% (2.330)
Resultado do Exercício (240.017) -63,50% -53,45% (515.566)

Apresenta-se abaixo a Demonstração de Resultado do Exercício comparativa do período acumulado de Janeiro a Novembro de 2021 ante igual

intervalo de 2020:

AV%¹ – Análise Vertical. Apresenta a representatividade de cada rubrica perante a Receita Bruta, em 2021;

AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação, em relação ao mesmo período do ano anterior, de cada rubrica.

4.3 Análise Financeira –



R$ 442.246,89
R$ 345.535,51

-R$ 957.813

-R$ 585.553
-R$ 515.566

-R$ 240.017

Jan-Nov/20 Jan-Nov/21

Receita Líquida Custos + Despesas* Resultado

É possível observar, através do gráfico acima, que o Recuperando performou volume de receitas inferior entre janeiro e novembro de 2021 contra igual

período do ano anterior, totalizando apenas R$ 345.535,51 no ano corrente, ante R$ 442.246,89 em 2020.

No entanto, observou-se menor volume de custos, principalmente variáveis, devido especialmente a contabilização de receitas decorrentes de

ingressos extra operacionais (alienação de imobilizado), fazendo com que, em 2021, fosse registrado um prejuízo 53,45% inferior comparativamente ao

mesmo período de 2020 (cerca de R$ 240 mil, ante aproximadamente R$ 516 mil no ano passado).

4.3 Análise Financeira –



Despesas com 
Pessoal

9,45% Despesas 

Financeiras e 

Tributárias

2,04%

Despesas Gerais e 
Administrativas

88,51%

Ainda em relação à operação do Rafael Scheer, apresenta-se abaixo a distribuição dos custos e despesas de caráter fixo e por natureza contábil,

considerando-se os saldos acumulados de janeiro a novembro de 2021:

4.3 Análise Financeira –

▪ A parcela mais relevante da estrutura de

custos e despesas fixas do Recuperando diz

respeito a Despesas Gerais e Administrativas, as

quais representaram cerca de 89% do cômputo

total, ou R$ 706.119,34;

▪ Despesas com Pessoal representaram cerca

de 9% do total de custos e despesas fixas entre

janeiro e novembro de 2021, totalizando R$

75.360,50;

▪ Despesas Tributárias e Despesas Financeiras

totalizaram R$ 16.294,99 ao final do período de

análise.
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5. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

• 5.1. Cumprimento das Obrigações

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Quando comparados com os dados

de julho/21, o Recuperando

apresentou, em novembro do

mesmo ano, aumento dos saldos de

parcelamentos tributários, o que

indica que o adimplemento dos

mesmos não ocorreu de forma

integral no período;

Entre julho e novembro de

2021, o Recuperando não

aumentou sua exposição a

capitais onerosos de terceiros

(endividamento) ou adquiriu

novos ativos imobilizados.

Pela documentação analisada,

não foi possível verificar qualquer

inadimplemento relevante de

valores não sujeitos à

Recuperação Judicial.

24

5.1 Cumprimento das 

Não foram fixados

honorários em favor da

Administração Judicial.



Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores

informados acerca do andamento das atividades do Recuperando e

dos trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração

Judicial é o de fiscalizar as atividades do Empresário, especialmente

no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas

pela Lei 11.101/05.

Neste contexto, foi possível verificar, através da reunião virtual

realizada e pontuada no início deste relatório, a regularidade do

desenvolvimento das atividades do Recuperando.

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.

5.1 Cumprimento das 



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: 

Victória Klein

Advogada corresponsável

OAB/RS 111.077

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O

Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

Rafael Brizola Marques

Coordenador Geral

OAB/RS 76.787

Gabriel Masiero

Equipe Jurídica




