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1.1 Considerações Preliminares 
 

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este 

relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga pertinentes 

para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido. 

  

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente 

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

informações contidas nas demonstrações contábeis da Microinox Fundição 

de Precisão e Usinagem Ltda que foram fornecidas por seus representantes; 

e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da 

administração da empresa sobre os negócios e suas operações. 

  

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste 

relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer 

relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter 

independente desta Equipe em relação ao presente trabalho. 

 

Importa também referir que a Administração da Microinox e seus 

sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe 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. 

Acordou-se com os representantes da Recuperanda que a 

apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV) deve 

ocorrer por meio da disponibilização de informações contábeis e financeiras. 

No tocante ao presente Relatório, as informações utilizadas foram entregues 

à Administração Judicial até o dia 09 de setembro de 2021. 

 

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados 

neste relatório estão expressos em reais (R$). 
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1.2 Cronograma Processual 
 

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação 

Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ademais, abaixo é apresentado também o cronograma da Verificação 

de Créditos da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se 

encontra: 
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1.3 Identificação da Recuperanda  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROINOX FUNDIÇÃO DE PRECISÃO E USINAGEM LTDA.  
CNPJ 13.785.854/0001 – 72 

 

▪ Sociedade empresa ria limitada; 

▪ Rua Gerson Andreis, 892 – Distrito Industrial – Caxias do Sul – RS; 

▪ Fabricaça o e a industrializaça o de peças, partes, sistemas e moldes, 

obtidos atrave s do processo de fundiça o, injeça o, sinterizaça o, 

metalurgia, usinagem e outros;  

▪ Capital Social: R$ 74.059.693,00; 

▪ So cios: Nadir Pedro Rizzi (1,1%), Roberto Eron Rizzi (0,1%), 

Hidrojet Equipamentos Hidra ulicos LTDA (98,8%). 
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2.   Passivo Sujeito à Recuperação Judicial 
 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atingiu a monta de R$ 23.183.037,66. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I - 

Trabalhistas (R$ 2.479.775,74), Classe II – Garantia Real (R$ 113.105,90), Classe III – Quirografários (R$ 20.255.549,86) e Classe IV – ME/EPP (R$ 334.606,16).

  

2.1 Créditos por Classe 

 
 
 

2.2 Principais Credores 

 

 
 

 
 

Classe I -
Trabalhista

11%

Classe II -
Garantia Real

1%

Classe III -
Quirografários

87% Classe IV -
ME/EPP

1%

R$ 9.252.413

R$ 9.007.264

R$ 2.375.405

R$ 1.082.441

R$ 778.431

R$ 687.084

Noah Participações S/A

Demais Credores

Banco do Brasil S/A

CCEE

COMERC LTDA

Metaltech Representações LTDA
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3.1 Reunião com a Administração

No dia 14 de setembro de 2021, a Administração Judicial realizou visita 

in loco na sede da Recuperanda, de modo a inteirar-se do andamento das 

atividades empresariais correspondentes ao terceiro trimestre de 2021. A 

reunião foi realizada com a Gerente Comercial, Sra. Stella Mazzochi Corteletti.   

 

A Gerente destacou, inicialmente, que a Recuperanda vem apresentando 

uma crescente de pedidos e faturamento e a meta é atingir faturamento de 

1,8 milhão. Complementarmente, ratificou que o faturamento da Devedora é 

concentrado nos clientes Taurus, Tremec, Anteck, Fundimig, CNH, Detore e 

Jeferson S.A. Com relação ao primeiro, que passou a ser cliente há três meses, 

salientou que há grande expectativa em relação ao aumento de pedidos.  

 

Ato contínuo, relatou que a Devedora possui disponibilidade de caixa, 

na medida em que todos os clientes estão adimplentes, gerando bons 

resultados. A empresa não encontra dificuldades para compra de matéria-

prima, pois trabalham apenas com prestação de serviços.  

 

No tocante ao estoque, relatou que a Recuperanda produz contra pedido, 

portanto, sempre atende à demanda real apenas quando o cliente faz a 

solicitação, tendo seu fluxo de produto diretamente ligado ao consumidor 

final. 

 

Entre os meses de julho e agosto/2021, o faturamento médio da 

Devedora foi de aproximadamente R$ 1,5 milhões. Com relação ao mês de 

setembro/2021, até a data de realização da visita in loco, a receita de vendas 

já havia atingido R$ 550 mil.  

 

Quanto ao quadro laboral, permanece com 37 funcionários, sendo que 

planejam a contratação de dois novos colaboradores, de modo que já existe 

processo de seleção em andamento. Ainda, informou que não houve mais 

afastamentos decorrentes da Covid-19. Complementarmente, relatou que o 

horário de funcionamento da Recuperanda permanece sendo de segunda à 

sexta-feira, das 07h15 às 17h15, sendo que os funcionários realizam horas 

extraordinárias de forma diária, inclusive aos sábados e domingos.  

 

As despesas correntes (água, luz e energia elétrica) estão sendo 

adimplidas mensalmente. A Gerente mencionou que estão trabalhando 

fortemente com a manutenção de máquinas, de modo que existe um plano de 

manutenção em execução, o que gera, esporadicamente, o desembolso de 

valores a maior para manutenção corretivas e preventivas.  

 

No que concerne à questão tributária, foi destacado que a Recuperanda 

vem liquidando as obrigações tributárias e encargos sociais e que 

pretendem realizar o parcelamento de débitos tributários por meio de 

Transação Extraordinária, e, com relação aos débitos estaduais, aguardam a 

oficialização de decreto para aderir ao parcelamento.  

 

Por fim, relatou que a Recuperanda implementou o projeto KAIZEN, que 

objetiva a realização de melhorias para otimização de processos, fluxo. O 

projeto é extremamente voltado à área de produção, sendo que anualmente 

trabalham com consultores para elaboração de planos de ação, cujas ações são 

contínuas. 



 

7 
 

 

  



 

8 
 

 

3.2 Faturamento 

 
O faturamento acumulado de 2021 até o mês de julho perfez a quantia 

de R$ 9.312.512, enquanto que, no mesmo período de 2020, este valor foi de 

R$ 7.599.864. O aumento de cerca de 22,5% decorre dos novos contratos de 

clientes, principalmente a Taurus.  

 

Adicionalmente, cabe ressaltar que o mercado externo, em 2020, 

compunha 48% do faturamento anual acumulado em agosto; ao passo que, 

em 2021, o percentil aumentou para 74%, tornando-se sua principal esfera de 

atuação. 

 

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução do 

faturamento mensal auferido pela Devedora durante os meses de junho e 

julho de 2021 na comparação com o mesmo período do ano imediatamente 

anterior.  

 

3.3 Quadro Funcional 

 

Conforme informações disponibilizadas pela Recuperanda, atualmente 

esta conta com 34 funcionários registrados, o maior número observado no 

período abrangido entre agosto de 2020 e do ano corrente. Adicionalmente, a 

sra. Stella informou que há intenção de realizar mais duas contratações 

devido ao aumento dos pedidos.  

 

Apresenta-se abaixo a evolução do quadro funcional da Devedora 

entre agosto de 2020 e 2021:  

 

 

 

R$1.114.205 

R$893.368 

R$ 1.362.927
R$ 1.570.072

Junho Julho

2020 2021

33
30

27 27 27
29 29 28

32 32 32 32
34
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3.4 Endividamento 

A fim de melhorar o seu capital de giro, a Recuperanda realiza 

diversas operações relacionadas ao capital de terceiros, como empréstimos e 

financiamentos. Dessa maneira, aplica recursos externos em seus ativos, com 

o intuito de incrementar e reforçar a disponibilidade de caixa operacional. 

 

No gráfico a seguir, verifica-se a evolução do endividamento de curto 

e longo prazo da Microinox, assim como o total, entre janeiro e julho de 2021. 

Os valores abaixo expostos estão em milhares de reais. 

 

 
 

 

Nota-se o aumento do endividamento principalmente entre abril e 

julho, alçado pelas dívidas de curto prazo realizadas em operações com 

terceiros.  

 

Quanto à composição da dívida no mês de julho, é formada 

majoritariamente por mecanismos de financiamento à exportação na 

modalidade ACE (Adiantamento sobre cambiais entregues) com o Banco 

Daycoval, no valor de R$ 1,8 milhão. 

 

Em segundo lugar, estão os empréstimos realizados com pessoas 

físicas. A finalidade da operação de crédito em questão é realizar a 

manutenção da operação da Recuperanda. Ao final de julho, o montante 

classificado nessa categoria era de R$ 1,79 milhão.  

 

Por fim, os valores alocados no endividamento de longo prazo/não 

circulantes advêm essencialmente de transações financeiras realizadas com o 

Banco do Brasil e dizem respeito à parcelamentos de ACC (Adiantamento 

sobre Contrato de Câmbio). O montante relacionado à instituição em 

questão é de R$ 2,5 milhão.  

 

 

 

 

 

 

 

R$3.661 

R$5.708 

R$ 2.747
R$ 2.689

R$6.408 

R$8.397 

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21

Evolução do Endividamento em 2021

Circulante Não Circulante Total
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3.5 Cumprimento das Obrigações Correntes 

 
Em linha com a Recomendação n. 72/2020, do CNJ, a Administradora 

Judicial questionou a Empresa sobre o regular cumprimento das obrigações 

correntes, sendo informado pela Sra. Stella que todas foram regularmente 

quitadas. O balancete mensal de julho corroborou o relato da representante. 

 

 Entretanto, há valores de impostos que estão inscritos em dívida 

ativa na monta que perfazem R$ 29.446.282,33, conforme consulta 

realizada por esta Auxiliar do Juízo no site da PGFN em dia 22 de setembro de 

2021. 

 

Sendo: R$ 19.357.535,45 dívida previdenciária; R$ 16.830,48 multa 

trabalhista; R$ 5.489.708,28 FGTS; e R$ 4.582.208,12 classificados em demais 

débitos tributários. 

 

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. 

 

Em 14 de setembro de 2021, esta Equipe Técnica realizou visita in loco 

na sede da Recuperanda. Através deste procedimento, pode-se constatar que 

as atividades estavam ocorrendo normalmente. 

 

Quanto aos honorários em favor desta Administração Judicial, constata-

se que ainda estão pendentes de fixação pelo juízo.  

 

 

 

 

 

 

 

































Gabriel Lucca Garibotti
Advogado responsável

OAB/RS 117.916

Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral

OAB/RS 76.787

Geórgya Jacoby
Equipe Contábil

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:

José Paulo Japur
Coordenador Geral

OAB/RS 77.320

Daniel Kops
Equipe Contábil

CRC/RS 96.647/O-9

Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31349/O




