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1. INTRODUÇÃO
• 1.1. Considerações Preliminares

• 1.2. Cronograma Processual

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



1.1 Considerações 

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 chegar às conclusões apresentadas no presente

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

válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis

da Celta Serviços Industriais Ltda., as quais foram fornecidas

por seus administradores e (ii) foram conduzidas discussões

com membros integrantes da administração da Celta Serviços

Industriais Ltda. 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 a independência desta Equipe

Técnica em relação ao presente trabalho.

A administração da Celta Serviços Industriais Ltda. e seus

sócios não impuseram 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.

Acordou-se com os representantes da Recuperanda que a

apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52,

inciso IV) deverá ocorrer por meio da disponibilização de

informações contábeis e financeiras até o dia 20 de cada mês

subsequente.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores

indicados neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Cronograma 

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)

28/11/2019

13/02/2020 09/04/2020

Objeções

(art. 55 LRF)

AGC (art. 56 LRF). 

Aguarda 

Concessão da 

RJ (art. 58 LRF)

Encerramento da 

RJ

(art. 63 LRF)

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se

encontra.

24/03/2020 06/11/2020

06/12/2020

25/08/2021

Plano aprovado em 2ª 

convocação: 

23/11/2021

Sem 

previsão

Estágio atual



1.2 Cronograma 

Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Entrega pela 

Administração Judicial do 

relatório de verificação de 

créditos

28/11/2019

QGC

(art. 18 LRF)

Publicação do 2º 

edital contendo a 

relação de credores 

da Administração 

Judicial (art. 7º, §1º, 

LRF)

24/03/2020

Publicação do 1º 

edital contendo a 

relação de credores 

das Devedoras (art. 

52, § 1º, da LRF)

Prazo de 

Habilitações e 

Divergências (art. 

7º, § 1º LRF)

Impugnações 

(art. 8º LFR)

08/04/2020

08/10/2020

06/11/2020 Sem 

previsão

17/11/2020

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



Pulsecolor

2. INFORMAÇÕES 
SOBRE A 

RECUPERANDA

• 2.1. Histórico da Recuperanda

• 2.2. Informações Gerais

• 2.3. Reunião com a Administração

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Desde a sua origem, a 

Recuperanda se especializou em 

manutenção de plantas industriais 

com alto grau de exigência de 

gestão e complexidade. Tal 

especialização foi realizada em prol 

dos prazos exíguos e da alta 

complexidade dos serviços 

prestados junto à Petrobrás.

Constituída no ano de 2013, sob 

a forma de uma sociedade 

empresária de responsabilidade 

limitada, cujos sócios 

fundadores são: Sr. Alexandre 

Gastmann (engenheiro) e Sr. 

Tomaz Alfredo Costa (supervisor 

de produção).

Ao longo dos anos da Empresa, 

surgiram bons e importantes 

contratos, sendo todos eles  

cumpridos com excelência. 

Foram empregadas centenas de 

pessoas em Canoas – RS e fora 

do estado do Rio Grande do Sul.

As Empresas que prestam serviços 

à Petrobrás, a partir do ano de 

2018, tiveram que se adaptar às 

boas práticas trazidas pela Lei nº 

13.303/2016. Em 26/06/2018 foi 

aprovado o regulamento de 

licitações e contratos da Petrobrás 

– RLCP.

Com a nova legislação em vigor, tendo 

em vista a maior competitividade, a 

disputa de preços para as contratações, 

acabou ficando mais acirrada. Tal fato 

culminou em uma margem zero para a 

adequada execução do contrato, quando 

da ocorrência de intercorrências geradas 

pela própria contratante.

2013 2014

Petrobrás 2014 - 2015

2018

2019

2019

Ajuizamento do pedido 

de Recuperação Judicial 

em 28/11/2019.

Entre os anos de 2014 e 2015, 

com os escândalos envolvendo 

a Petrobrás, desencadeados 

pela Operação Lava Jato, o 

âmbito de prestação de 

serviços  foi um dos setores 

produtivos mais impactados, 

gerando efeitos extremamente 

negativos.

2.1 Histórico da 



2.2 Informações 

Celta Serviços Industriais Ltda.

CNPJ: 19.196.657/0001 - 02

 Objeto principal: instalação de máquinas e equipamentos industriais

 Sócio-administrador: Alexandre Gastmann

 Sede: Rua Lavras, 100 – Bairro Mathias Velho – Canoas – RS
 Filial: Rua Romualda Augusta de Melo, 334, sala 404 – Bairro Centro – Betim - MG

 Sociedade empresária de responsabilidade limitada

 Capital Social: R$ 300.000,00

 Sócios: Alexandre Gastmann (99,17%) e Tomaz Alfredo Costa (0,83%).



No dia 26 janeiro de 2021, a Administração Judicial realizou

reunião de follow-up por videoconferência com os representantes

da Recuperanda: Alexandre Gastmann (sócio-administrador) e

Alexandre Irigoyen de Oliveira (procurador da Recuperanda), a

fim de verificar o andamento das atividades. Segue abaixo foto

do encontro:

No que tange ao faturamento da Empresa, o mês de

novembro foi consideravelmente bom e é este faturamento que

sustentou e sustentará a operação até meados de fevereiro de

2022, bem como a estrutura que está sendo montada para

aumentar a produtividade das equipes e da operação.

Nesse sentido, o faturamento médio mensal se manteve em

R$ 200 mil no último trimestre. A projeção para os próximos

meses é de que esse número seja aumentado.

Quanto à disponibilidade de caixa, refere altos e baixos, os

quais acompanham a oscilação do faturamento; nada obstante,

conseguem atingir o ponto de equilíbrio tranquilamente. Nesse

ponto, menciona que o mercado também apresenta muitas

oscilações e que estão analisando ampliar os negócios a

diferentes segmentos.

Ato contínuo, o Sr. Alexandre referiu a perda de 3

funcionários que saíram da Empresa e que apenas agora

conseguiu reestabelecer a equipe. Atualmente o quadro

funcional é composto por 12 pessoas, divididas em 4 equipes:

andaime, pintura, mecânica e elétrica.

Ademais, o avanço da nova cepa de Covid-19 e aumento das

contaminações afetou em certa medida o funcionamento

logístico, com a diminuição da produção e demanda – e isso

também impacta também no faturamento.

No que diz respeito ao contrato com a Petrobras, o Sr.

Alexandre aduziu que conseguiram fazer fragmentação dos

2.3 Reunião com a 



2.3 Reunião com a 

Antes disso, o recebimento de valores pelo serviço era de 3 a

4 meses depois, o que não é sustentável, inviabilizando a

operação muitas vezes.

No que tange aos impactos das eleições no contrato com a

Petrobras, referem que não haverá. Além disso, informaram que

há uma crescente produção de carros elétricos, diminuindo a

utilização de combustível de origem fóssil; entretanto, tais

mudanças não acarretarão em consequências a médio prazo.

As despesas correntes (fornecedores, salários, conta de

água, energia, equipamento, veículos alugados, etc) estão sendo

adimplidas em dia.



3. CRÉDITOS
• 3.1. Créditos por Classe

• 3.2. Perfil dos Credores

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



3.1 Créditos 

O passivo total sujeito à Recuperação

Judicial atinge a monta de R$ 6.770.379,84. A

lista de credores da Recuperanda é composta

pela Classe I – Trabalhista (5,52%), Classe III –

Quirografários (67,83%) e pela Classe IV –

ME/ EPP (26,65%).

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua

dívida.

R$ 373,989.90

R$ 
4,592,198.82

R$ 
1,804,191.12

CLASSE I -
TRABALHISTA

CLASSE III -
QUIROGRAFÁRIOS

CLASSE IV - ME/ EPP



3.2 Créditos 

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto essencialmente por credores da Classe III –

Quirografários.

No gráfico acima, é possível visualizar a representatividade dos principais credores da Recuperanda.

R$3,429,711.61 

R$1,709,592.22 

R$538,377.52 

R$512,384.61 
R$459,250.00 

DEMAIS CREDORES

 PSV SOLUTIONS

 FRANCISCO IVO D´AMICO

 BANCO DO BRASIL



4. ANÁLISE 
FINANCEIRA

• 4.1. Ativo

• 4.2. Passivo

• 4.3. Demonstração dos Resultados

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



31/12/2021 AV%¹ AH%² 30/11/2021 31/10/2021 30/09/2021 31/08/2021

ATIVO CIRCULANTE 2.401.008,82 99,86% 37,61% 2.040.046,49 1.999.197,35 2.046.869,37 1.744.744,27

Disponibilidades 249,52 0,01% -49,15% 249,52 528,66 1.121,57 490,69

Clientes 907.072,38 37,73% 168,12% 474.503,29 473.672,83 474.268,67 338.307,99

Estoques 2.539,17 0,11% 0,00% 2.539,17 2.539,17 2.539,17 2.539,17

Adiantamentos 639.342,68 26,59% 0,62% 653.797,81 639.342,68 663.107,93 635.413,02

Empréstimos a Receber 200,00 0,01% 0,00% 26.773,27 24.535,57 70.650,00 200,00

Impostos a Recuperar 850.918,29 35,39% 10,93% 881.496,65 857.891,66 834.495,25 767.106,62

Outros ativos 686,78 0,03% 0,00% 686,78 686,78 686,78 686,78

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.342,20 0,14% -15,04% 3.482,04 3.621,88 3.766,72 3.934,06

Bloqueios Judiciais 310,72 0,01% 0,00% 310,72 310,72 310,72 310,72

Imobilizado 2.015,18 0,08% -13,01% 2.082,41 2.149,64 2.221,87 2.316,60

Intangível 1.016,30 0,04% -22,23% 1.088,91 1.161,52 1.234,13 1.306,74

TOTAL DO ATIVO 2.404.351,02 100,00% 37,50% 2.043.528,53 2.002.819,23 2.050.636,09 1.748.678,33

4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do Ativo da Recuperanda entre agosto e dezembro de 2021:

AV%¹ – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do Ativo em dezembro de 2021;

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação de cada rubrica entre agosto e dezembro de 2021.



Clientes
37.73%

Impostos a 
Recuperar

35.39%

Adiantamentos
26.59%

Outras 
Rubricas
0.29%

4.1 Análise Financeira –

Em relação às contas do ativo, destacam-se a seguir os

seguintes pontos:

Uma das rubricas mais representativas do Ativo (26,59% do

total), Adiantamentos é composta principalmente pelo saldo de

R$ 523.556,96 referentes a “retenção contratual trabalhista –

Petróleo Brasileiro” (verba retida pela Justiça do Trabalho de

Betim – MG). Entre agosto e dezembro de 2021, não houve

movimentações relevantes na referida conta.

As principais oscilações no período supracitado, tanto em

termos relativos quanto absolutos, dizem respeito à rubrica

Clientes (variação de 168,12%, devido ao cliente Petróleo

Brasileiro S.A., totalizando aproximadamente R$ 907 mil no

encerramento de dezembro), e Impostos a Recuperar

(variação de 99,79%, em função do aumento no saldo de INSS à

compensar, totalizando cerca de R$ 851 mil ao final deste último

mês).

No gráfico ao lado, observa-se a composição do ativo total.

Classificadas em “Outras Rubricas”, encontram-se as contas

Disponibilidades, Estoques e Outros Ativos, as quais não

sofreram modificação relevante sob a perspectiva contábil.



31/12/2021 AV%¹ AH%² 30/11/2021 31/10/2021 30/09/2021 31/08/2021

PASSIVO CIRCULANTE 11.640.721,40 541,23% 2,13% 11.507.681,04 11.460.674,25 11.446.575,89 11.397.973,78 

Empréstimos e financiamentos 771.902,99 35,89% 2,71% 761.568,17 757.527,18 751.547,18 751.547,18

Fornecedores 4.887.788,07 227,26% 0,40% 4.872.044,42 4.864.496,50 4.857.604,39 4.868.163,70

Obrigações trabalhistas e 

previdenciária 3.209.131,85 149,21% 1,88% 3.177.402,07 3.142.617,16 3.150.527,53 3.150.000,33

Obrigações tributárias 2.247.276,39 104,49% 7,18% 2.150.388,10 2.151.060,66 2.148.800,74 2.096.693,91

Provisões 43.570,97 2,03% -13,75% 65.227,15 63.921,62 57.044,92 50.517,53

Outras obrigações 481.051,13 22,37% 0,00% 481.051,13 481.051,13 481.051,13 481.051,13

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 21.423,60 1,00% 0,00% - - - -

Obrigações com sócios 

administradores 21.423,60 1,00% 0,00% - - - -

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (9.511.358,15) -442,23% 0,00% (9.511.358,15)(9.511.358,15)(9.511.358,15)(9.511.358,15)

Capital Social 300.000,00 13,95% 0,00% 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Prejuízos Acumulados

(11.699.032,0

7) -543,94% 0,00%

(11.699.032,0

7)

(11.699.032,0

7)

(11.699.032,0

7)

(11.699.032,0

7)

Ajuste de Exercícios Anteriores 1.887.673,92 87,77% 0,00% 1.887.673,92 1.887.673,92 1.887.673,92 1.887.673,92

TOTAL DO PASSIVO E DO 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.150.786,85 100,00% 14,00% 1.996.322,89 1.949.316,10 1.935.217,74 1.886.615,63

4.2 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do Passivo da Recuperanda entre agosto e dezembro de 2021:

AV%¹ – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do Passivo em dezembro de 2021;

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação de cada rubrica entre agosto e dezembro de 2021.



Fornecedores
41.91%

Obrigações 
trabalhistas e 

previdenciárias
27.52%

Obrigações 
tributárias
19.27%

Empréstimos 
e 

financiamentos
6.62%

Outras 
obrigaçõe

s
4.68%

4.2 Análise Financeira –
Em relação às contas do passivo, destacam-se a seguir os

seguintes pontos:

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: uma das principais

rubricas, com representatividade de cerca de 28% do total do passivo

(desconsiderando o patrimônio líquido), é composta, principalmente,

por rescisões a pagar (R$ 1.807.931,55) e obrigações sociais (R$

1.357.800,77), cujos valores referentes a INSS e FGTS a recolher

são os mais expressivos, cerca de R$ 510 mil e R$ 379 mil,

respectivamente. O montante dessas obrigações, somadas,

aumentou 1,88% entre agosto e dezembro do ano corrente,

totalizando neste último mês R$ 3.209.131,85.

Obrigações Tributárias: apresentou aumento de 7,18% em

relação a agosto, totalizando ao final de dezembro R$ 2.247.276,39.

Tal acréscimo está vinculado especialmente a IRPJ e CSLL, as

rubricas mais expressiva do saldo devedor;

Empréstimos e Financiamentos: apresentou variação de 2,71%

entre agosto e dezembro do ano corrente, especialmente em função

de empréstimos contraídos junto a terceiros, totalizando

aproximadamente R$ 772 mil no encerramento deste último mês.

Em dezembro de 2021, observou-se acréscimo de cerca de R$

21 mil em obrigações de longo prazo, na rubrica Obrigações com

Sócios e Administradores, que até novembro encontrava-se

zerada.

Em relação às demais rubricas, não verificou-se outras



AH%¹ AV%² Jan-Dez/2021 Jan-Dez/2020

RECEITA BRUTA DE VENDAS 254,30% 100,00% 1.987.832,15 561.056,94

( - ) Deduções 730,03% -15,74% (312.921,46) (37.699,95)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 220,03% 84,26% 1.674.910,69 523.356,99

( - ) Custo dos serviços prestados 17,98% -8,65% (171.876,87) (145.683,46)

LUCRO BRUTO 297,97% 75,61% 1.503.033,82 377.673,53

Despesas com pessoal 175,91% -36,47% (725.036,97) (262.778,90)

Despesas gerais 35,29% -18,17% (361.170,57) (266.965,04)

Outras receitas/despesas -102,72% -0,02% (405,10) 14.870,38

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO -403,51% 20,95% 416.421,18 (137.200,03)

Receitas financeiras 5025,77% 0,03% 531,03 10,36

Despesas financeiras -73,42% -0,58% (11.539,45) (43.415,30)

RESULTADO LÍQUIDO -324,47% 20,39% 405.412,76 (180.604,97)

Provisão para IR 271,84% -5,29% (105.149,70) (28.278,04)

Provisão para CSLL 190,16% -2,35% (46.698,89) (16.094,21)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -212,71% 12,76% 253.564,17 (224.977,22)

4.3 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução comparada dos resultados acumulados da Recuperanda entre janeiro e dezembro de 2021 frente ao

mesmo período de 2020:

AV%¹ – Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante a Receita Bruta em 2021;

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação de cada rubrica entre os períodos analisados.



523,356.99 

(748,334.21)

(224,977.22)

1,674,910.69 

(1,421,346.52)

253,564.17 

Receita Líquida Custos e Despesas Totais Resultado Líquido

Jan-Dez/2020 Jan-Dez/2021

4.3 Análise Financeira –

• A receita líquida da Recuperanda sofreu aumento de 220% entre janeiro e dezembro de 2021 ante igual período do ano anterior,

totalizando R$ 1.674.910,69;

• Importante observar que, em paralelo ao aumento de receitas, houve também acréscimo dos patamares de custos e despesas

totais entre os períodos, cerca de 89,9%, somando R$ 1.421.346,52 em 2021;

• Na análise acumulada de janeiro e dezembro de 2021, houve percepção de resultado líquido positivo, aproximadamente R$ 254

mil, contra prejuízo de cerca de R$ 225 mil em igual intervalo de 2020.



5. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

• 5.1. Cumprimento das 

Obrigações

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



De acordo com a documentação 

disponibilizada e as informações 

prestadas pelos sócios, as 

obrigações tributárias não estão 

em dia, o que impede que as 

certidões negativas de débitos 

tributários federais e municipais 

sejam emitidas – apenas a certidão 

de débitos estaduais se encontra 

disponível. 

Em conformidade ao relatório da 

PGFN apresentado mais 

recentemente pela Recuperanda, 

consta em dívida ativa  o valor total 

de R$ 4.190.828,04.

A Recuperanda não adquiriu 

novos ativos imobilizados 

no período em análise.

É possível afirmar, através de 

parte da documentação 

contábil fornecida, que os  

pagamentos de despesas 

correntes (luz, água, salários, 

fornecedores e demais valores 

não sujeitos à Recuperação 

Judicial) estão em dia.

23

5.1 Cumprimento das 

No que se refere aos 

honorários devidos à 

Administração Judicial, 

consta o atraso na 

monta de R$ 23.765,24 .

O último pagamento 

identificado foi realizado 

em outubro de 2021, 

referente à competência 

de julho/21.



5.1 Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter

os interessados neste procedimento recuperatório

informados do andamento das atividades da

Recuperanda e dos trâmites processuais, um dos

papeis da equipe de Administração Judicial é

fiscalizar as atividades da Devedora, especialmente

no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe

são impostas pela Lei nº 11.101/05.

Por isso, esta Equipe Técnica inspecionou,

através de visita virtual realizada em 26/01/2022, as

atividades da Recuperanda e constatou a

normalidade das operações Empresariais.

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.



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: 

Rafael Brizola Marques

Coordenador geral

OAB/RS 76.787

Guilherme Falceta

Advogado responsável

OAB/RS 97.137

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 

096647/O-9

Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

Felipe 

Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 

31349/O




