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1. Introdução

1.1. Considerações Preliminares

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este relatório,

bem como destacar alguns pontos que julgamos pertinentes para uma melhor

compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas no presente relatório, entre

outros aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as informações contidas nas

demonstrações contábeis da Microinox Fundação de Precisão e Usinagem

Ltda., as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduzimos

discussões com membros integrantes da administração da Microinox Fundação

de Precisão e Usinagem Ltda. sobre os negócios 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 nossa independência em

relação ao presente trabalho.

A administração da Microinox Fundação de Precisão e Usinagem Ltda. e

seus sócios não impuseram qualquer restrição a: (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 tem a finalidade de informar 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$).
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1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 25/08/2017 por sociedade

empresária dedicada à fabricação e fornecimento de peças e componentes pelo

processo de fundição de precisão, além da execução de serviços de usinagem.

Após análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do

processamento se deu em 11/09/2017, perante a Comarca de Feliz, recebendo o

número 146/1.17.0000927-2.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei

11.101/2005, logo após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52,

§1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 28/09/2017.

Após primeiros relatórios da Administração Judicial, a competência foi

declinada para a Comarca de Caxias do Sul.

Encerrada a fase administrativa de verificação de créditos e apresentado o

plano de recuperação, o edital contendo a relação de credores do art. 7º, § 2º, e o

aviso de recebimento do plano de recuperação previsto no art. 53, parágrafo

único, ambos da LRF, foi publicado em 06/09/2018.

No prazo legal previsto no art. 55, da LRF, foram apresentadas objeções ao

plano de recuperação e a Administração Judicial requereu a convocação da

assembleia-geral de credores para os dias 21/02/2019 e 14/03/2019.

Ante a alegação de uma possível negociação em curso para aquisição da

Recupernda, esta postulou que a assembleia não fosse designada no prazo de

180 dias, enquanto promovidas as diligências por parte do interessado.

Em função do pedido da Recuperanda e do prazo assinalado no art. 36, da

LRF, novas datas serão sugeridas pela Administração Judicial.

É como se encontra o processo.
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1.3. Crongrama Processual

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas da Recuperação Judicial e verificação de créditos.
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2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta aproximada de R$ 32 milhões. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I –

Trabalhistas (7,4%), Classe II – Garantia Real (0,4%), Classe III – Quirografários (91,5%) e Classe IV – ME/EPP (0,8%). Abaixo representamos o perfil da dívida da

Recuperanda através de gráficos:
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Principais credores (R$)
Perfil dos credores (R$)

2.332.465 

113.106 243.949 

28.918.186 

Trabalhista Garantia Real ME/EPP Quirografários

10.476.148 

9.252.413 

1.506.445 

R$823.798,34 

BANCO DO BRASIL S/A

NOAH PARTICIPAÇÕE S/A

BANCO DO BRASIL S/A

CAMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA ELETRICIA -
CCEE



2.2. Visita à sede da Recuperanda

No dia 28 de janeiro de 2019, a Administração Judicial realizou visita à sede

da Microinox Fundação de Precisão e Usinagem Ltda., na cidade de Caxias do

Sul – RS, ocasião em que foi recebida pelo coordenador administrativo

financeiro, Sr. Lucas Theisen.

Primeiramente, o Sr. Lucas informou que naquele dia ocorreria o primeiro

embarque das amostras dos produtos vendidos à Faurecia, novo cliente. A

expectativa da Recuperanda é de que os pedidos sejam faturados em abril/2019.

Há também possibilidades de fornecimento de um 2º tipo de produto à

Faurecia, porém o Sr. Lucas destacou que são apenas prospecções. O valor total

dos pedidos deste cliente soma R$ 700 mil, sendo que a Recuperanda investiu

cerca de R$ 200 mil na compra de uma máquina específica para atender à nova

demanda.

Em um segundo momento, o Sr. Lucas explicou a situação das tratativas

junto à RGE, na medida em que a Recuperanda está buscando viabilizar o seu

retorno ao mercado cativo (Ambiente de Contratação Regulada – ACR), conforme

comprovam os documentos anexos.

Salienta-se que, mesmo com essas tratativas, a Recuperanda afirma que

prosseguirá com as ações que possui em face da CCEE e que seguirá buscando

a correta segregação dos valores que se sujeitam à Recuperação Judicial.

Por fim, o Sr. Lucas informou que a receita operacional bruta do mês de

novembro/18 foi acima da média mensal do ano: R$ 2.391.785,00. Em seguida,

acompanhou a Administração Judicial em uma visita à fábrica.

Ainda, com a finalidade de melhor demonstrar aos interessados as

atividades da Recuperanda, a equipe da Administração Judicial registrou em

vídeo a visita feita. Referido registro pode ser visualizado decifrando-se o QR

Code¹ abaixo:

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras

bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um

leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a

webcam do símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso aos vídeos da visita da equipe de perícia.
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2.3. Análise Econômico-Financeira
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Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da

Recuperanda referentes ao mês de novembro/18. Apresenta-se abaixo uma análise

sobre sua situação econômico-financeira:

• o ativo da Recuperanda é composto em sua maioria pelo imobilizado (71%), o

qual é representado pela fábrica com suas instalações e máquinas;

• entretanto, cabe destacar que cerca de R$ 14 milhões são referentes ao ajuste de

ativo imobilizado que está contabilizado como “outros resultados abrangentes”, no

patrimônio líquido, conforme laudo de avaliação emitido por terceiros;

• os clientes (mercado interno e externo) representam cerca de 10%; abaixo,

apresenta-se a representatividade bruta da carteira de clientes do mês de

novembro/18:

• os saldos de caixa e equivalentes de caixa em novembro/18 era de R$ 6.000,00;

• o passivo da Recuperanda é composto substancialmente pelos saldos de

fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias.

1 TREMEC R$               689.865,30 28,84%

2 ZF DO BRASIL R$               410.514,38 17,16%

3 EATON LTDA - SP R$               281.159,76 11,76%

4 IFI INSERTEC FORNOS INDUSTRIAIS R$               207.709,59 8,68%

5 CNCS INDÚSTRIA METALÚRGICA R$               129.005,65 5,39%

6 ANTEC EOLICA R$               104.037,23 4,35%

7 CNH INDUSTRIAL R$                 89.454,13 3,74%

8 RANDON S.A R$                 60.857,97 2,54%

9 ZF HUNGÁRIA R$                 47.106,16 1,97%

10 KROHNE CONAUT R$                 42.278,00 1,77%

11 DEMAIS R$               188.114,53 7,87%

12 SUCATA R$                 21.924,24 0,92%

13 MOLDES/FERRAMENTAIS R$               119.758,34 5,01%

TOTAL R$           2.391.785,28 100,00%

Apresenta-se ao lado a evolução do quadro funcional em

novembro/18:



2.3. Análise Econômico-Financeira
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Intangível
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• em novembro/18, a Recuperanda acumulou um faturamento líquido de R$ 20.276.620,00;

• específicamente no mês de novembro/18, a receita líquida foi de R$ 2.055.000,00, mantendo a média

mensal de 2018; abaixo demonstra-se evolução

2.3. Análise Econômico-Financeira

30/11/2018

Receita líquida de vendas 20.276.620

Custo da mercadoria vendida (20.205.283)

Resultado Bruto 71.337

Despesas comercias (1.625.372)

Despesas administrativas (2.115.114)

Despesas tributárias (583.748)

Outras receitas (despesas) 78.221

Resultado financeiro (2.250.345)

Imposto diferido (189.161)

Resultado Líquido (6.614.182)

Margem Bruta 0,35%

Margem Líquida -32%

2.137.000 

1.894.000 

2.060.000 

1.796.000 

2.026.000 
2.055.000 

jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18

receita líquida

• em novembro/18, a margem bruta foi de 0,35%, bem inferior à média dos outros meses de 2018 (3%), o

que se deve principalmente à alteração da tabela de desoneração da folha de pagamento e ajuste de

inventário físico de estoques.



O FGTS, o INSS e a 

desoneração da folha não 

estão sendo pagos desde 

04/2017. Demais impostos, 

tais como IRRF funcionários, 

CSRF e etc. não foram 

pagos desde 09/2018.

A Recuperanda adquiriu um 

baixo volume de ativos fixos 

no mês de novembro 2018, 

no valor de 

aproximadamente R$ 

28.000,00, sendo sua 

maioria composta de 

equipamentos e 

ferramentas.

A Recuperanda vem 

conseguindo cumprir os 

prazos de pagamentos de 

despesas gerais (água, 

salários, fornecedores e 

demais valores não sujeitos 

à Recuperação Judicial), 

exceto consumo de energia 

elétrica.

Aguarda fixação judicial, 

nada tendo sido pago até o 

momento.

2.4. Informações adicionais
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PEÇA FABRICADA PARA FAURECIANOVO MAQUINÁRIO

3. Registro Fotográfico
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MOLDESMOLDES
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USINAGEMACABAMENTO
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