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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 Alban
Crema & Cia Ltda., as quais foram fornecidas por seus
administradores; e (ii) conduzimos discussões com os
representantes da Alban Crema & Cia 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 Alban Crema & Cia 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 22 de maio de
2019 por sociedades empresárias dedicadas às atividades de
impressão gráfica de produtos dos seus clientes, dentre os quais
pode-se citar catálogos, cadernos, agendas, folders, encartes e etc.

Após decisão que determinava a complementação de
documentos da Requerente CREMAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.,
sobreveio desistência do pedido de Recuperação Judicial em
relação a ela.

Homologada a desistência, foram examinados os requisitos
objetivos e subjetivos, justificando o deferimento do processamento
em decisão datada de 28 de junho de 2019, publicada em 05 de
julho de 2019.

A Administração Judicial está providenciando 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 26/07/2019, considerando-se publicado em 29/07/2019,
dando início à fase extrajudicial de verificação de créditos por parte
da Administração Judicial.

Por ocasião do deferimento do processamento, restou definido
que os prazos dos artigos 6º, § 4º, e 53, da LRF, serão contados em
dias corridos, permitindo presumir a não aplicação do art. 219, do
CPC, ao procedimento em tela.

Nesse sentido, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e
execuções findará em 27/12/2019.

É como se encontra o processo.
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Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Edital do art. 52, § 1º 
LRF) – relação de 
credores da 
Recuperanda

Edital do art. 53, p. ú. 
LRF – relação de 
credores da 
Administração Judicial

Deferimento do 
processamento 
(art. 52 LRF)

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

22/05/2019 26/07/2019 Estágio atual

28/06/2019 05/09/2019

Objeções
(art. 55 LRF)

Sem previsão

AGC
(art. 56 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Sem previsão

Sem previsãoSem previsão

Recuperação judicial

1.3. Cronograma Processual

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e verificação de créditos.
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Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Aguarda entrega do 
relatório de verificação de 
créditos da 
Administradora Judicial

Publicação do 1º edital  (art. 
52, § 1º LRF) – relação de 
credores da Recuperanda

22/05/2019

Estágio atual26/07/2019

Sem previsão

QGC
(art. 18 LRF)

1.3. Cronograma Processual

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

Verificação de créditos

10/08/2019

Prazo de Hab. E Div. (art. 
7º, § 1º LRF)

Entrega do edital do 
art. 7º, § 2º, LRF) –
relação de credores 
da AJ

Sem previsão

Sem previsão

Impugnações 
(art. 8º LFR)



1960

A empresa Alban Crema & Cia 
Ltda nasceu da união de 

esforços de Aldir Ivo Bonan, 
Pasqual e Carlos José Alban e 

Adivo Crema.

Tipográfica 
Frontex

Primeira e única impressora 
existente na época da criação da 

empresa 

2010

Surge a empresa Cremapar 
como holding para auxiliar na 

captação de recursos financeiros 
para operacionalização da Alban 

Crema & Cia Ltda.

2019

Ajuizamento e deferimento de 
processamento do pedido de 

Recuperação Judicial

2018

Redução da receita líquida para R$ 
24.259.955,58, frente a uma receita 
líquida de R$ 27.426.642,00 em 2016

Crise 
econômico-
financeira

Recessão no segmento da 
indústria gráfica entre os anos de 

2012 a 2017
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2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Histórico da Recuperanda
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Alban Crema e Cia Ltda

48,3%

Jose Evaldo Crema

32,3%

Francisco Silvio Crema

19,4%

Luis Carlos Alban

2. Informações sobre a Recuperanda

2.2. Capital Social

•Alban Crema e Cia LtdaRazão Social

•Grafica SerafinenseNome Fantasia

•90.393.687/0001-65CNPJ

•Serafina CorreaCidade

•Rua Castelo Branco, 290Endereço

•R$ 2.230.000,00Capital Social
• Impressão de material para uso publicitárioObjeto
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Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

2.3. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$ 11.631.216,05. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe II –
Garantia Real (26,17%), Classe III – Quirografários (67,51%) e Classe IV – ME/EPP (6,32%). Abaixo representamos o perfil da dívida da
Recuperanda através de gráficos:

3.043.956,57

7.852.137,30

735.122,18

 -

 1.000.000,00

 2.000.000,00

 3.000.000,00

 4.000.000,00

 5.000.000,00

 6.000.000,00

 7.000.000,00

 8.000.000,00

 9.000.000,00

Classe II - Garantia
Real

Classe III -
Quirografários

Classe IV - ME/EPP

4.566.386,74

1.890.162,10

1.633.649,87

1.443.771,00

1.177.549,43

919.696,91

DEMAIS CREDORES

BANCO DO BRASIL

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

JOSE EVALDO CREMA

BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

CREMAPAR PARTICIPACOES
LTDA
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2.4. Visita à sede da Recuperanda

No dia 15 de agosto de 2019, a Administração Judicial realizou
visita à sede da Recuperanda, na cidade de Serafina Côrrea – RS,
ocasião em que foi recebida pelos sócios Francisco Silva Crema e
José Evaldo Crema, e de outros dois representantes da
administração da Recuperanda, Srs. Giovani e Ronaldo.

O presente relatório de atividades apresenta análise
econômico-financeira referente aos meses de janeiro a maio de
2019.

Conforme relato dos sócios, nos últimos meses, o faturamento
expandiu entorno de 10% a 15%. Há uma prospecção de atingimento
do ponto de equilíbrio nos próximos meses. Atualmente, a operação
está sendo realizada por 119 funcionários, sem pretensão de
diminuição no quadro de pessoal da Empresa.

Novamente a Recuperanda tem enfrentado problemas com a
contabilidade, devido à grande quantidade de documentos que
ficaram em atraso e pendentes de escritórios anteriores. Com isso,
será realizada a terceira troca de contador.

Com relação a novos projetos, a Recuperanda relatou a
intenção de operar com produtos alternativos, como por exemplo
criações personalizadas, para assim conseguir gerar uma maior
disponibilidade de caixa. Além disso, para adquirir uma margem no
faturamento, pretende iniciar com operações através da utilização do
e-commerce.

A Recuperanda pretende adquirir um novo bem, sendo este um
caminhão, tendo em vista que, atualmente, está desembolsando
mensalmente entorno de R$ 97.000,00 com pagamentos referentes a
fretes. Adendo a informação, a administração da Recuperanda tem
intenção de solicitar autorização para venda de um ativo imobilizado,
o qual atualmente está sem funcionalidade.

Feitas essas considerações, a Administração Judicial percorreu
o estabelecimento empresarial da Recuperanda, a fim de melhor
entender o seu processo produtivo e de verificar o andamento das
atividades. É o que se busca ilustrar através do relatório fotográfico
das páginas 16, 17 e 18 e do vídeo abaixo, o qual pode ser acessado
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 ao vídeo da visita da equipe de Administração

Judicial.
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2.5. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro/19 a maio/19. Apresenta-se
abaixo o resumo do seu balanço patrimonial.

31/05/2019 AV% AH%¹ 30/04/2019 31/03/2019 28/02/2019 31/01/2019

ATIVO CIRCULANTE 9.620.202,48 65% 127% 9.219.465,23 8.802.642,86 9.728.061,70 9.336.176,42

Caixa e equivalentes de caixa 89.310,23 1% 90% 307.679,23 28.540,18 13.571,51 9.016,83

Clientes 2.367.030,30 16% -20% 2.796.852,47 2.684.271,73 2.775.571,08 2.829.963,47

Adiantamentos 386.005,20 3% 31% 237.510,47 94.832,72 169.446,02 265.347,21

Estoques 6.122.085,01 42% 9% 5.213.505,26 5.269.934,69 6.182.112,02 5.600.458,75

Impostos a recuperar 502.691,36 3% 2% 484.011,84 467.823,78 449.197,25 495.132,88

Despesas antecipadas 153.080,38 1% 15% 152.165,76 143.404,36 138.163,82 130.204,66

Outras contas a receber 0,00 0% 0% 27.740,20 113.835,40 0,00 6.052,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.068.315,93 35% -93% 5.189.521,34 5.309.579,53 5.429.891,91 5.581.140,76

Direitos realizáveis a longo prazo 19.800,00 0% 15% 19.800,00 18.909,22 17.822,20 16.735,18

Investimento 188.933,08 1% 1% 188.783,08 188.333,08 188.333,08 187.733,08

Imobilizado 4.859.582,85 33% -11% 4.980.938,26 5.102.337,23 5.223.736,63 5.376.672,50

Intangível 318,44 0% 0% 318,44 318,44 318,44 318,44

TOTAL DO ATIVO 14.688.518,41 100% 46% 14.408.986,57 14.112.222,39 15.157.953,61 14.917.317,18

¹Análise horizontal considerando as variações entre os meses de janeiro/ 19 a maio/19.



12

2.5. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro/19 a maio/19. Apresenta-se
abaixo o resumo do seu balanço patrimonial.

¹Análise horizontal considerando as variações entre os meses de janeiro/ 19 a maio/19.

31/05/2019 AV% AH%¹ 30/04/2019 31/03/2019 28/02/2019 31/01/2019

PASSIVO CIRCULANTE 16.057.822,28 109% 29% 16.320.383,65 15.607.031,99 15.781.939,01 15.547.640,08

Fornecedores 3.118.575,77 21% -16% 3.029.666,86 3.034.690,60 3.493.648,95 3.620.133,85

Empréstimos e financiamentos 4.599.267,06 31% -6% 5.435.604,64 4.979.293,47 4.889.126,06 4.869.667,82

Empréstimos com terceiros 1.126.543,53 8% -5% 1.178.817,53 1.177.310,08 1.187.806,60 1.184.308,07

Obrigações trabalhistas 1.055.822,04 7% 52% 630.794,24 545.775,35 520.519,86 504.093,79

Obrigações tributárias 4.083.780,73 28% 54% 2.026.291,81 1.830.350,55 1.582.292,90 1.880.549,67

Outras obrigações 666.594,82 5% 8% 695.818,12 716.221,49 776.348,55 610.143,19

Parcelamentos tributários 1.407.238,33 10% -105% 3.323.390,45 3.323.390,45 3.332.196,09 2.878.743,69

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.243.732,23 22% -6% 3.244.032,23 3.244.032,23 3.250.249,58 3.250.249,58

Empréstimos e financiamentos 2.155.558,33 15% 0% 2.155.558,33 2.155.558,33 2.155.558,33 2.155.558,33

Empréstimos sócios 1.088.173,90 7% -1% 1.088.473,90 1.088.473,90 1.094.691,25 1.094.691,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4.613.036,10) -31% 16% (5.155.429,31) (4.738.841,83) (3.874.234,98) (3.880.572,48)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

14.688.518,41 100% 46% 14.408.986,57 14.112.222,39 15.157.953,61 14.917.317,18
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• O ativo da Recuperanda apresentou diminuição nos últimos meses,
perfazendo o valor de R$ 14.688.518,41 em maio/19;

• As rubricas mais relevantes do ativo, em 31/05/2019, eram:

● Estoques: montante de R$ 6.122.085,01 (42,68% do ativo total). A rubrica
em questão também apresentou uma significativa oscilação positiva, conforme
visualizado abaixo:
maio/19 ∆ janeiro/19: ⬆ 9%

● Imobilizado: o valor residual de imobilizado perfaz o montante de R$
4.859.582,85 (33% do ativo total). O saldo apresentou oscilação negativa,
principalmente, devido ao efeito da depreciação , conforme visualizado abaixo:
maio/19 ∆ janeiro/19: ⬇ 11%

• A rubrica que apresentou variações mais expressivas entre os meses
analisados fora a de disponibilidades em caixa:

Caixa e equivalentes de caixa: os saldos oscilaram positivamente no
período, atingindo R$ 89.310,23 em 31/05/2019, conforme variação:

maio/19 ∆ janeiro/19: ⬆ 90%

2.5. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro/18 a maio/19. Apresenta-se
abaixo breve análise sobre o período no que diz respeito ao ativo da Empresa.

6.122.085,01

4.859.582,85

2.367.030,30

1.339.820,25

   Estoques

   Imobilizado

   Clientes

   Demais rubricas
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• O passivo da Recuperanda, em 31/05/2019, era composto
substancialmente pelas seguintes rubricas:

● Instituições Financeiras: empréstimos captados (e arrolados a lista de
credores) junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Banrisul,
Sicredi e Banco Itaú. Também compunha a rubrica a monta de R$
1.155.680,52 referente a operações de desconto de duplicatas.

● Fornecedores: principais fornecedores da Recuperanda em maio/19:
OPUS, OPCOES, PAPEIS, SOLUCOES EIRELI (R$ 431.080,96); SUZANO
S.A. (R$ 359.504,84); ANTALIS DO BRASIL (R$ 280.257,11); KGEPEL
PAPEIS LTDA (R$ 261.597,73).

• Rubrica que apresentou variação mais expressiva entre janeiro e maio/19:

Obrigações tributárias: montante de R$ 4.083.780,73 (28% do passivo total).
A Recuperanda perdeu diversos parcelamentos tributários em maio/19,
acarretando em reclassificação de monta significativa para a rubrica de
obrigações tributárias. Observa-se a seguinte oscilação:

maio/19 ∆ janeiro/19: ⬆ 54%

2.5. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro/18 a maio/19. Apresenta-se
abaixo breve análise sobre o período no que diz respeito ao passivo da Empresa.

6.754.825,39

4.083.780,73

3.118.575,77

2.810.590,76

1.407.238,33

1.126.543,53

   Empréstimos e financiamentos

   Obrigações tributárias

   Fornecedores

   Demais rubricas

   Parcelamentos tributários

   Empréstimos com terceiros



15

2.5. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de janeiro/19 a maio/19. Apresenta-se
abaixo um resumo sobre seu desempenho no período, seguido de breve análise sobre o mesmo.

31/05/2019 Ac.¹ 31/05/2019 30/04/2019 31/03/2019 28/02/2019 31/01/2019

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 9.595.352,82 1.569.816,70 1.565.884,60 1.735.199,11 1.826.366,14 2.898.086,27
Custo dos produtos e serviços vendidos (11.843.350,31) (734.464,01) (1.397.652,83) (2.184.770,82) (1.132.653,98) (6.393.808,67)

LUCRO BRUTO (2.247.997,49) 835.352,69 168.231,77 (449.571,71) 693.712,16 (3.495.722,40)

Despesas com vendas (497.032,10) (39.262,14) (87.231,08) (50.180,01) (139.337,64) (181.021,23)
Despesas com pessoal (714.132,42) (130.852,31) (157.045,74) (138.257,25) (141.377,40) (146.599,72)
Despesas administrativas (269.466,23) (54.519,80) (43.458,98) (60.907,08) (48.737,61) (61.842,76)
Despesas tributárias (180.092,79) 0,00 (2.523,17) (5.961,46) (151.153,29) (20.454,87)
Outras receitas 230.979,16 162.289,48 0,00 0,00 44.426,72 24.262,96
Outras despesas (100.600,64) (30.690,52) 0,00 (39.219,60) (30.690,52) 0,00

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (3.778.342,51) 742.317,40 (122.027,20) (744.097,11) 226.842,42 (3.881.378,02)

Receitas financeiras 0,00 0,00 (7.580,11) 1.831,45 1.480,44 4.268,22
Despesas financeiras (1.092.452,47) (130.519,92) (225.356,95) (132.572,17) (253.142,29) (350.861,14)

RESULTADO DO EXERCÍCIO (4.870.794,98) 611.797,48 (354.964,26) (874.837,83) (24.819,43) (4.227.970,94)

¹Saldos acumulados de janeiro até o mês de maio de 2019.

Receitas A Empresa apresentou redução gradativa da receita nos meses analisados, tendo oscilado 85% 
entre os meses de janeiro a maio/19. O ponto de equilíbrio da Recuperanda é de R$ 2.800.000,00.

Despesas Os esforços em redução de gastos operacionais está refletido na diminuição das despesas com 
vendas, pessoal e administrativas. Também é notável a relevância das despesas financeiras no 
resultado da Empresa, consequencia do alto grau de endividamento da mesma.



Cenário junto ao fisco:

 FGTS: situação regular;

 Sefaz/RS: certidão 
positiva com efeitos de 
negativa;

 RFB e INSS: possui 
débitos vencidos não 
parcelados;

A Recuperanda não captou 
novos empréstimos, 

tampouco adquiriu ativos 
fixos nos últimos meses.

A Recuperanda vem 
conseguindo cumprir com os 
pagamentos das despesas 
correntes como salários, 
água, luz e fornecedores.

Os honorários fixados em 
favor da Administração 

Judicial estão sendo pagos 
em dia.
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2.6. Informações Adicionais



ENTRADA
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ENTRADA

3. Registro Fotográfico



IMPRESSÃO
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IMPRESSÃO

3. Registro Fotográfico



MÁQUINAS
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MÁQUINAS

3. Registro Fotográfico



PRODUÇÃO
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PRODUTO PRONTO

3. Registro Fotográfico




