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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.

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

Finalizada a análise das habilitações e das divergências
recebidas, a Administração Judicial juntou aos autos o relatório

administrativo de verificação de créditos. Além disso, durante o
mesmo período, a Recuperanda apresentou o seu plano de
recuperação.

Em 05/12/2019, houve a publicação do edital conjunto com a
relação de credores elaborada pela Administração Judicial (art. 7º, §
2º, da LRF) e com o aviso de recebimento do plano de recuperação
(art. 53, parágrafo único, da LRF).

Apresentadas objeções no prazo legal, a Administração
Judicial requereu a convocação de assembleia-geral de credores
para as datas de 06/05/2020 (1ª convocação) e 03/06/2020 (2ª
convocação). Aguarda-se deliberação do Juízo sobre o ponto.

Ainda, 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 findou em 27/12/2019, nada obstante exista
requerimento da Recuperanda pela prorrogação do período, o qual
também está pendente de análise.

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 05/12/2019

28/06/2019 05/09/2019

Objeções
(art. 55 LRF)

06/01/2020

Aguarda 
convocação
da AGC. 
(art. 56 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Sem previsão

Sem previsãoEstágio atual

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)

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

02/12/201926/07/2019

Estágio atual

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)

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

05/12/2019

17/12/2019

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

2.2. Estrutura societária e 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$ 11.590.368,85. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe II – Garantia Real
(12,12%), Classe III – Quirografários (82,29%) e Classe IV – ME/EPP (5,58%). Abaixo representamos o perfil da dívida da Recuperanda através de gráficos:

R$ 1.405.281,17

R$ 9.538.013,63

R$ 647.073,85

CLASSE II - GARANTIA
REAL

CLASSE III -
QUIROGRAFÁRIOS

CLASSE IV - ME/ EPP

R$ 4.119.534,24

R$ 2.376.849,20

R$ 1.443.771,00

R$ 1.405.281,17

R$ 1.313.236,13

R$ 931.696,91

DEMAIS CREDORES

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

JOSE EVALDO CREMA

BANCO DO BRASIL

BANCO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

CREMAPAR
PARTICIPACOES LTDA
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2.4. Visita à sede da Recuperanda

No dia 28 de janeiro de 2020, 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,
além do Sr. Fábio Pacheco, consultor.

O presente relatório de atividades apresenta análise econômico-
financeira relativa aos meses de junho a dezembro de 2019.

Conforme relato dos sócios, diversas são as medidas internas
adotadas para obtenção de melhora no panorama financeiro da Empresa,
dentre elas mudanças na operação com utilização de novo imóvel para
estoque e reuniões habituais com clientes para manutenção da relação
contratual existente.

Apesar disso, houve ressalva acerca da possibilidade de resultados
financeiros negativos nos meses de janeiro e fevereiro, dada a expressiva
redução das demandas em razão da sazonalidade do segmento industrial
gráfico.

Com relação a novos projetos, a Recuperanda passou a ofertar linha
de produtos fabricados primordialmente de matérias primas recicláveis,
como sacolas e embalagens, buscando exploração de mercado que prima
pela redução do consumo e produção de plásticos e polímeros não sujeitos
à decomposição.

O desenvolvimento e a comercialização dos novos produtos também
gera à Recuperanda expectativa de contratação de novos representantes
comerciais nos próximos meses.

No que tange ao passivo fiscal, a Recuperanda permanece buscando
alternativas para liquidação, motivo pelo qual ainda possui montante em

aberto e não negociado.

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. Quadro de Funcionários

Apresentamos abaixo a evolução do quadro funcional da Recuperanda durante o segundo semestre de 2019, conforme informações encaminhadas pela
administração da Empresa:
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2.6. Análise Econômico-Financeira

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

31/12/2019 AV% AH%¹ 30/11/2019 31/10/2019 30/09/2019 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019

ATIVO CIRCULANTE 11.147.037,32  72,09% 5,01% 11.907.131,01  11.045.779,67  10.808.612,69  10.312.975,58 9.383.428,51 10.614.860,03

   Caixa e equivalentes de caixa 50.699,28          0,33% -58,30% 44.108,04          54.480,37          41.529,41          63.265,50 84.246,96 121.580,18

   Clientes 4.405.895,46     28,49% 57,96% 5.256.867,38     4.564.716,16     3.804.002,93     3.550.456,06 3.235.423,03 2.789.177,38

   Adiantamentos 682.445,27 4,41% 57,81% 634.550,89 656.217,14        1.007.227,05     612.405,98        504.401,14        432.437,47        

   Estoques 4.468.538,52     28,90% -32,14% 5.024.716,12     4.698.216,19     4.793.596,40     5.103.461,87     4.719.856,87     6.585.084,17

   Impostos a recuperar 500.225,20        3,23% -5,56% 494.654,99        672.939,77        599.985,06        578.201,13        553.715,47        529.650,70        

   Despesas antecipadas 144.759,75        0,94% -7,76% 144.759,75        158.420,75        158.420,75        158.420,75        158.420,75        156.930,13

   Outras contas 894.473,84        5,78% 0% 307.473,84        240.789,29        403.851,09        246.764,29 127.364,29        0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.316.654,19 27,91% -12,75% 4.438.323,46 4.560.067,66 4.669.880,88 4.716.933,97 4.889.964,06 4.947.210,52

   Direitos realizáveis a longo prazo 22.100,00 0,14% 11,06% 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 83.641,12 19.900,00

   Investimento 190.183,08        1,23% 0,58% 189.983,08        189.783,08        189.583,08        189.383,08 189.233,08        189.083,08        

   Imobilizado 3.745.820,52     24,22% -9,51% 3.827.681,41     3.909.615,38     3.979.618,37     3.986.861,23     4.058.489,97     4.139.617,32     

   Intangível 318,44 0,00% 0% 318,44 318,44 318,44 318,44 318,44 318,44

   Imobilizado - leasing 358.232,15        2,32% -40,12% 398.240,53        438.250,76        478.260,99        518.271,22 558.281,45        598.291,68        

TOTAL DO ATIVO 15.463.691,51  100% -0,63% 16.345.454,47  15.605.847,33  15.478.493,57  15.029.909,55 14.273.392,57 15.562.070,55

AV – Análise Vertical.
AH¹ – Análise Horizontal, considerando a oscilação entre o meses de junho e dezembro de 2019.
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2.6. Análise Econômico-Financeira

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

31/12/2019 AV% AH%¹ 30/11/2019 31/10/2019 30/09/2019 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019

PASSIVO CIRCULANTE 12.669.477,97  56,71% -23,74% 12.926.036,21  12.412.488,50  12.268.776,66  11.304.249,09  10.775.599,68  16.614.237,17  

   Fornecedores 1.305.191,74     5,84% -57,99% 1.207.684,84     1.130.780,42     1.372.053,48     1.026.614,72     1.148.216,30     3.106.499,11     

   Empréstimos e financiamentos 2.703.831,02     12,10% -46,83% 3.207.417,89     3.206.292,34     3.213.267,89     2.771.242,74     2.355.132,63     5.085.682,15     

   Empréstimos com terceiros 0,00 0,00% -100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.422,91        

   Obrigações trabalhistas 864.079,50        3,87% -16,56% 973.983,56        950.071,56        991.539,28        912.475,66        882.788,92        1.035.573,96

   Obrigações tributárias 6.489.480,01     29,05% 38,85% 6.309.145,09     6.094.311,82     5.372.034,35     5.161.453,19     4.927.739,46     4.673.875,53

   Outras obrigações 794.055,78        3,55% -6,47% 890.543,71        650.569,25        345.009,49        436.297,77        465.557,36        849.018,50

   Parcelamentos tributários 512.839,92        2,30% -48,52% 337.261,12        380.463,11        974.872,17        996.165,01 996.165,01        996.165,01

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 9.875.976,22     44,20% 204,46% 9.875.976,22     9.875.976,22     9.875.976,22     9.855.573,18     9.812.136,29     3.243.732,23     

   Empréstimos e financiamentos 0,00 0,00% -100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.156.171,64     

   Empréstimos sócios 0,00 0,00% -100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.560,59     

   Juros sobre capital próprio a distribuir 613,31 0,00% 0% 613,31 613,31 613,31 613,31 613,31 0,00

   Credores Recuperação Judicial 9.875.362,91     44,20% 0% 9.875.362,91     9.875.362,91     9.875.362,91     9.854.959,87 9.811.522,98     0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (203.142,04) -0,91% -229,84% (174.140,24) (145.136,57) (116.132,90) (87.129,23) (58.125,56) 156.456,11

TOTAL DO PASSIVO E DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

22.342.312,15  100% 11,63% 22.627.872,19  22.143.328,15  22.028.619,98  21.072.693,04  20.529.610,41  20.014.425,51  

AV – Análise Vertical.
AH¹ – Análise Horizontal, considerando a oscilação entre o meses de junho e dezembro de 2019.
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• O ativo da Recuperanda não apresentou variações significativas nos
últimos meses, perfazendo o valor de R$ 15.463.691,51 em dezembro/19.
As rubricas que apresentaram as variações mais relevantes foram:

● Clientes: ⬆ 57,96%, passando de R$ 2.789.177,38 para R$ 4.405.895,46.
No mês de junho/19, tal rubrica era composta por 351 clientes. Em
dezembro/19, foram contabilizados 582 clientes;

● Caixa e equivalentes de caixa: ⬇ 58,30%. O saldo apresentou oscilação
negativa, representado principalmente pela redução do montante com o
UNICRED. Ainda que o saldo esteja zerado na rubrica de caixa, a
Recuperanda possui disponibilidade em conta corrente;

● Adiantamentos: ⬆ 57,96%, tal variação está atrelada a montantes
referentes a adiantamentos a instituições financeiras e adiantamentos com
rescisões;

● Estoques: ⬇ 32,14%, variando de R$ 6.585.084,17 para R$ 4.468.538,52.
A variação mais expressiva na rubrica refere-se a estoques em geral:
enquanto em junho/19 o saldo era de R$ 4.398.975,56, em dez/2019 passou
a ser de R$ 1.617.880,85. Observa-se também uma redução nos valores
lançados como “consignação”;

• As contas que compõem o grupo do ativo imobilizado não representaram
variações expressivas no mês de dezembro/19. Com relação à rubrica de
imobilizado – leasing, ressalva-se que até o mês de maio/19, os valores
estavam sendo alocados dentro da conta de imobilizado.

2.6. Análise Econômico-Financeira

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

R$ 4.468.538,52

R$ 4.405.895,46

R$ 3.745.820,52

R$ 1.302.534,39

R$ 682.445,27
R$ 500.225,20

R$ 358.232,15

   Estoques    Clientes

   Imobilizado    Outras contas

   Adiantamentos    Impostos a recuperar

   Imobilizado - leasing
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• O passivo da Recuperanda apresentou um acréscimo de 13,53%
quando comparado com o saldo do mês de junho/19, perfazendo o valor de
R$ 22.545.454,19 em dezembro/19. Desconsiderando-se o patrimônio
líquido, o passivo era composto substancialmente pelas seguintes rubricas:

● Obrigações tributárias: representando 29,05% do passivo total, a rubrica
é composta, principalmente, por valores de INSS, COFINS e ISSQN;

● Empréstimos e financiamentos: com representatividade de 12,10%,
apresenta total de R$ 2.703,831,02, dos quais R$ 2.254.117,59 referem-se a
duplicatas descontadas;

● Fornecedores: em junho/19, a Recuperanda possuía 141 fornecedores.
No mês de dezembro/19, passou a ter 182 fornecedores. Tal rubrica
representou a maior variação no período analisado;

● Credores Recuperação Judicial: o saldo arrolado no processo de
Recuperação Judicial passou a ser contabilizado individualmente, em uma
rubrica específica, a partir do mês de julho/2019;

• A segunda maior variação do período ocorreu com os parcelamentos
tributários, apresentando redução de 48,52%. Atualmente, os
parcelamentos tributários referem-se ao ICMS, ISS e ao parcelamento do
PERT.

2.6. Análise Econômico-Financeira

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

R$ 9.875.362,91

R$ 6.489.480,01

R$ 2.703.831,02

R$ 1.307.509,01

R$ 1.305.191,74
R$ 864.079,50

   Credores Recuperação Judicial    Obrigações tributárias

   Empréstimos e financiamentos    Outras obrigações

   Fornecedores    Obrigações trabalhistas
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2.6. Análise Econômico-Financeira

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

31/12/2019 30/11/2019 31/10/2019 30/09/2019 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 2.313.053,12 2.107.678,10 2.899.437,36 1.771.658,25 1.712.289,18 1.815.969,63 1.715.128,52

   Custo dos produtos e serviços vendidos (2.213.190,29) (1.294.818,88) (2.092.206,70) (2.040.229,54) (1.040.582,97) (2.103.744,53) (1.136.615,35)

LUCRO BRUTO 99.862,83 812.859,22 807.230,66 (268.571,29) 671.706,21 (287.774,90) 578.513,17

   Despesas com vendas (336.905,30) (228.519,36) (408.671,75) (159.200,65) (83.573,37) (21.289,46) (38.983,81)

   Despesas com pessoal (30.113,74) (36.908,79) (36.898,90) (36.820,70) (42.017,94) (50.263,75) (60.146,33)

   Despesas administrativas (245.744,53) (229.683,44) (264.640,32) (173.027,31) (235.507,10) (174.708,81) (45.274,29)

   Despesas tributárias (3.920,08) (43.818,89) (25.445,86) (110,16) (831,45) (157,71) (2.274,76)

   Outras receitas 15.665,60 64.716,93 47.725,20 227.221,57 0,00 0,00 10,72

   Outras despesas (107,05) (778,96) 0,00 (108,38) 0,00 0,00 0,00

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (501.262,27) 337.866,71 119.299,03 (410.616,92) 309.776,35 (534.194,63) 431.844,70

   Receitas financeiras 55,92 475,20 7,56 11.214,00 108,34 344,37 168,73

   Despesas financeiras (94.996,57) (83.278,81) (106.661,00) (107.940,00) (96.450,34) (30.815,14) (85.872,51)

RESULTADO DO EXERCÍCIO (596.202,92) 255.063,10 12.645,59 (507.342,92) 213.434,35 (564.665,40) 346.140,92

• Entre os meses de junho e dezembro/19, observa-se uma oscilação de 34,86% em relação à receita de vendas da Recuperanda. Nesse 
sentido, deve-se ressaltar que o ponto de equilíbrio está na marca de R$ 2.800.000,00, sendo que somente foi atingido apenas no mês de 
outubro/19.

• Com relação às despesas, os acréscimos mais expressivos referem-se aos valores despendidos com vendas e administrativas. As 
variações estão atreladas, substancialmente, a comissões sobre vendas, serviços com terceiros pessoa jurídica e assessoria/consultoria.

• No período analisado, com um intervalo de seis meses, são presentes três resultados positivos e três resultados negativos. Nota-se que as 
principais causas para o resultado negativo em dez/2019 foram: aumento do custo dos produtos e serviços vendidos em conjunto com o 
acréscimo das despesas. 



Cenário junto ao fisco:

 FGTS: situação regular;

 Sefaz/RS: certidão positiva 
com efeitos de negativa. 

Possui sete débitos;

 RFB, INSS e Municipal: não 
foi possível a emissão das 

certidões, tendo em vista que 
há débitos fiscais.

A Recuperanda não captou 
novos empréstimos, tampouco 
adquiriu ativos fixos nos últimos 

meses.

Com exceção de algumas 
despesas tributárias, 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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2.7. Informações Adicionais



MAQUINÁRIO
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MAQUINÁRIO
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IMPRESSÕES PRONTAS
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IMPRESSÕES PRONTAS
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PRODUÇÃO
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PRODUÇÃO
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PRODUÇÃO
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PRODUTO PRONTO
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