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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 CIABE
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EVAPORADORES - EIRELI, as quais
foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduzimos
discussões com membros integrantes da administração da CIABE
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EVAPORADORES - EIRELI sobre os
negócios e as operações da referida empresa.

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 CIABE INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
EVAPORADORES - EIRELI 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 têm 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 19/07/2019 por
empresa individual de responsabilidade limitada dedicada à produção
e comercialização de máquinas e equipamentos de refrigeração e
ventilação.

Realizada perícia prévia e examinados os requisitos objetivos e
subjetivos, o deferimento do processamento de seu em 13/08/2018.

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 28/08/2018, considerando-se publicado em 29/08/2018, dando
início à fase extrajudicial de verificação de créditos por parte da
Administração Judicial.

Outrossim, em 14/10/2019, a Recuperanda apresentou o plano
de recuperação.

Posteriormente, a Administração Judicial finalizou a análise das
habilitações e das divergências de crédito, culminando com a entrega
do relatório extrajudicial de verificação de créditos em 18/12/2019.

A publicação do edital conjunto, contendo a relação de credores
do art. 7º, § 2º, da LRF, e o aviso de recebimento do plano de
recuperação a que alude o art. 53, parágrafo único, da LRF, ocorreu
em 04/02/2020.

Além disso, houve definição de contagem dos prazos em dias
corridos, com exceção do prazo para apresentação de eventuais
impugnações previstas no art. 8º, da LRF, e dos prazos para recursos.

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

Edital do art. 
52, § 1º LRF

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)

19/07/2019 28/08/2019 04/02/2020

13/08/2019 14/10/2019

Objeções
(art. 55 LRF)

Estágio atual

AGC
(art. 56 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Sem previsão

Sem previsão

Concessão da 
Recuperação Judicial 
(art. 58 LRF)

Sem 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)

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

Edital do art. 52, § 1º LRF) 2º edital (art. 7º, § 2º LRF)

19/07/2019 12/09/2019

28/08/2019 Sem previsão

QGC
(art. 18 LRF)

Estágio atual

Impugnações 
(art. 8º LFR)

1.3. Cronograma Processual

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

Verificação de créditos

04/02/2020
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Fundação da Companhia 
Brasileira de Evaporadores 
(CIABE) em 01 de julho de 

1986, no município de Caxias 
do Sul/RS, atuando 

inicialmente com a produção 
de equipamentos denominados 

“trocadores de calor” para 
secadoras industriais.

Fabricação de evaporadores, utilizando 
os chamados aletados, espécie de 
serpentina que é introduzida entre 

chapas de aluminío e permite maior 
eficiência na geração térmica.

Incorporção a sociedade 
empresária até então 

denominada de M.H. PIRES 
INDÚSTRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. –
ME.

1984 2014

2017

2019

Com o início das exportações no ano de 2017, a 
Recuperanda passou a também atuar na produção de 
produtos de média e baixa potência que são utilizados 

para menores estruturas e, consequentemente, que 
possuem maiores possibilidades de utilização e melhor 

apelo comercial.

Ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial.

Anos 90 e 2000

2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Histórico da Recuperanda
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JULIO CESAR PIRES

100%

CIABE INDUSTRIA 
BRASILEIRA DE 

EVAPORADORES EIRELI

2.2. Estrutura societária e capital social

•91.044.354/0001-93CNPJ

•Caxias do Sul - RSCidade

•Rua Olimpo Susin, S/NEndereço

•R$ 971.000,00Capital Social

•Fabricação de máquinas e aparelhos de 
refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial, peças e acessórios

Objeto



2.3. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$ 6.399.655,60. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I –
Trabalhistas (3,93%), Classe II – Garantia Real (10,51%) e Classe III – Quirografários (85,56%). Abaixo representamos o perfil da dívida da
Recuperanda através de gráficos:
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Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

3.492.156,95

937.348,22

899.741,02

412.467,28

392.796,62 265.145,51
DEMAIS CREDORES

MUTUO - MAURÍCIO
MAGALHÃES

PACTO FOMENTO

BANCO DO BRASIL S/A

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

BRIEL SERVIÇOS
EMPRESARIAIS LTDA

672.800,97
251.438,39

5.475.416,24

Classe I Classe II Classe III



2.4. Visita à sede da Recuperanda

No dia 13 de setembro de 2019, a Administração Judicial
realizou visita à sede da Recuperanda, na cidade de Caxias do Sul –
RS, ocasião em que foi recebida pela Sr. Álvaro Carrara (gerente
financeiro).

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

A Empresa possui 33 anos de mercado e atualmente opera com
a confecção de serpentinas, denominadas de aletados, introduzidas
entre chapas de alumínio e permitindo maior eficiência na geração
térmica. A produção é focada para a fabricação de produtos de grande
porte.

Historicamente, a Recuperanda focava sua produção
essencialmente em produtos para o “mercado de prateleira”.
Atualmente, a Ciabe está se desenvolvendo também no segmento de
made to order (projetos personalizados conforme necessidade do
cliente).

O faturamento médio bruto dos meses de julho, agosto e
setembro foi de R$ 1.249.088,51, contudo seu ponto de equilíbrio
aproximado perfaz a monta de R$ 1.500.000,00. Ressalte-se que há
sazonalidade no setor, sendo que a comercialização é intensificada
durante os meses de verão.

Do mês de dezembro/18 até o momento, foram realizadas mais
de 40 demissões. Em muitos casos, o motivo foi a redução de
salários. O panorama mensal do quadro de funcionários está
apresentado na página seguinte.

Em relação às despesas correntes, a Recuperanda afirma que
vem conseguindo honrar com a maioria dos compromissos, como o
aluguel mensal. Contudo, a Administração Judicial, especificamente
no tópico “2.7” deste Relatório, demonstra o reiterado atraso de alguns
compromissos da Devedora

Feitas essas considerações, a Administração Judicial percorreu o
estabelecimento da Recuperanda, a fim de melhor entender o seu
processo produtivo e de confirmar o andamento das atividades. Foi
realizado um vídeo na fábrica no dia da visita, o qual pode ser
visualizado decifrando-se o QR Code¹ abaixo:
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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.



2.5. Quadro funcional

A Recuperanda passou por uma série de demissões e substituições no quadro funcional durante o ano de 2019. A reestruturação fora
realizada com o intuito de reduzir os custos da operação. Apresentamos abaixo a evolução do quadro funcional da Empresa, conforme
informações encaminhadas pela administração da mesma:
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de junho a setembro de
2019. Apresenta-se abaixo o resumo do seu balanço patrimonial.

AV : Análise vertical. Apresenta a representatividade, em setembro de 2019, de cada rubrica perante o ativo total.
AH: Análise horizontal. Apresenta as variações de cada rubrica entre os meses de junho a dezembro de 2019.

30/09/2019 AV% AH% 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019

ATIVO CIRCULANTE 5.924.664,35 62% 1% 5.769.269,46 6.344.799,85 5.858.977,54
Caixa e equivalentes de caixa 31.649,12 0% 45% 24.933,53 23.697,51 21.866,95
Contas a receber de clientes 3.152.388,06 33% -4% 3.244.766,95 3.542.306,98 3.282.461,81
Despesas antecipadas 897.788,56 9% 46% 690.452,92 694.036,60 615.704,35
Impostos a recuperar 343.922,63 4% 8% 331.084,40 328.421,78 319.590,92
Estoques 1.466.613,43 15% -8% 1.445.729,11 1.724.034,43 1.587.050,96
Outros ativos 32.302,55 0% 0% 32.302,55 32.302,55 32.302,55

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.568.375,06 38% -2% 3.598.034,23 3.624.702,33 3.653.290,26
Partes relacionadas 2.025.445,15 21% 0% 2.025.445,15 2.025.445,15 2.025.445,15
Investimentos 8.159,76 0% 0% 8.159,76 8.159,76 8.159,76
Imobilizado 1.512.623,89 16% -5% 1.542.283,06 1.568.951,16 1.595.656,53
Intangível 22.146,26 0% -8% 22.146,26 22.146,26 24.028,82

TOTAL DO ATIVO 9.493.039,41 100% 0% 9.367.303,69 9.969.502,18 9.512.267,80
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de junho a setembro de
2019. Apresenta-se abaixo o resumo do seu balanço patrimonial.

AV: Análise vertical. Apresenta a representatividade, em setembro de 2019, de cada rubrica perante o passivo total.
AH: Análise horizontal. Apresenta as variações de cada rubrica entre os meses de junho a setembro de 2019.

30/09/2019 AV% AH% 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019

PASSIVO CIRCULANTE 18.507.001,06 195% 4% 18.246.602,49 18.272.288,71 17.831.675,98
Fornecedores 1.546.334,72 16% 8% 1.420.622,06 1.414.213,58 1.433.021,94
Empréstimos e financiamentos (CP) 1.455.685,87 15% 3% 1.456.794,38 1.438.711,71 1.415.174,73
Obrigações trabalhistas 795.289,34 8% 8% 788.452,03 798.330,42 733.530,85
Encargos sociais a recolher 5.828.283,06 61% 6% 5.729.011,21 5.645.059,14 5.513.543,92
Obrigações tributárias 5.992.915,15 63% 6% 5.863.333,28 5.806.332,20 5.660.213,95
Adiantamentos de clientes 493.786,79 5% -387% 231.544,08 11.532,65 -171.929,40
Duplicatas descontadas 2.339.711,58 25% -25% 2.692.720,55 3.053.850,91 3.104.079,27
Partes relacionadas -70.605,45 -1% -483% -61.475,10 -21.341,90 18.440,72
Outros passivos 125.600,00 1% 0% 125.600,00 125.600,00 125.600,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.338.356,43 14% -3% 1.337.636,71 1.356.795,52 1.375.954,24
Empréstimos e financiamentos (LP) 44.548,64 0% -46% 43.828,92 62.987,73 82.146,45
Parcelamentos tributários 1.293.807,79 14% 0% 1.293.807,79 1.293.807,79 1.293.807,79

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10.352.318,08) -109% 7% (10.216.935,51) (9.659.582,05) (9.695.362,42)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.493.039,41 100% 0% 9.367.303,69 9.969.502,18 9.512.267,80
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• Em relação a figura ilustrada ao lado e as mutações ocorridas nas
rubricas de ativo da Recuperanda entre os meses de junho a
dezembro de 2019, destacamos o que segue:

 Contas a receber de clientes: a relevância da rubrica (33% do total
de ativos) é consequencia da ausência de registro de provisão para
perdas com devedores duvidosos. Desta forma, é provável que o
valor de R$ 3.152.388,06 ostente poucas chances de recuperação;

 Partes relacionadas: a rubrica tem como origem empréstimos de
recursos realizados para o sócio majoritário, Sr. Julio Cesar Pires.
Cabe ressaltar que não foram identificados novos empréstimos ao
sócio após o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial;

 Caixa e equivalentes de caixa: os recursos disponíveis em caixa
apresentaram, em média, R$ 27.524,68 de montante ao longo de
junho a setembro/19. Tais quantias refletem o atual cenário da
Recuperanda, uma vez que a média é baixa se considerarmos o
porte de sua operação.

2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo breve análise sobre a composição das rubricas de ativo da Recuperanda, registradas em setembro de 2019.

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00



• Em relação à figura ilustrada ao lado e as mutações ocorridas
nas rubricas de ativo da Recuperanda entre os meses de junho a
dezembro de 2019, destacamos o que segue:

 Obrigações tributárias: - a dívida tributária total
(considerando encargos sociais, obrigações e parcelamentos
tributários), era de R$ 13.115.006,00. Dada a
representatividade da dívida junto ao Fisco, é possível afirmar
que uma completa reestruturação da Recuperanda passará,
invariavelmente, por renegociações de dívidas tributárias;

*Demais obrigações (além das tributárias), em linhas gerais,
sofreram ligeiros aumentos em seus saldos. Tal situação ocorre,
essencialmente, pela dificuldade que a Recuperanda enfrenta
para manter suas despesas correntes em dia.
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo breve análise sobre a composição das rubricas de passivo da Recuperanda, registradas em setembro de 2019.
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5.828.283,06

2.339.711,58
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   Encargos sociais a
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descontadas
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   Demais rubricas

   Parcelamentos
tributários
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de junho a dezembro de
2019. Apresenta-se abaixo um resumo sobre sua demonstração de resultado:

¹Saldos médios mensais apresentados pela Recuperanda ao longo do exercício de 2018.

30/09/2019 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019 31/12/2018¹

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 483.701,48 420.228,70 847.092,16 561.308,32 999.743,95

Custo dos produtos vendidos (393.398,47) (722.710,20) (441.696,96) (743.896,77) (653.270,20)

LUCRO BRUTO 90.303,01 -302.481,50 405.395,20 -182.588,45 346.473,75

Despesas com pessoal (23.617,16) (24.714,56) (34.284,26) (21.185,55) (82.902,24)

Despesas administrativas (72.380,33) (100.417,05) (98.546,83) (122.477,79) (324.648,31)

Outras receitas operacionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas operacionais 8.962,97 (8.962,97) (12.883,83) 0,00 0,00

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 3.268,49 -436.576,08 259.680,28 -326.251,79 -61.076,80

Receitas financeiras 629,72 1.259,19 1.227,01 3.967,08 3.433,26

Despesas financeiras (139.280,78) (122.036,57) (225.126,92) (142.588,29) (185.037,36)

RESULTADO DO EXERCÍCIO (135.382,57) (557.353,46) 35.780,37 (464.873,00) (242.680,90)
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2.6. Análise Econômico-Financeira

Apresenta-se abaixo breve análise sua demonstração de resultado:

A receita líquida mensal de junho a setembro/ 2019 
corresponde a apenas 58% da média mensal 
apresentada em 2018;

Durante os quatro meses analisados, a 
Recuperanda apresentou uma margem 
bruta média de vendas negativa e 
correspondente a -38%, enquanto em 2018 
a média apresentada era de 35%;

Gastos elevados com despesas 
financeiras que, até setembro de 
2019, já perfaziam a monta de R$ 
1.728.546,62;

Prejuízo contábil acumulado até setembro de 2019: 
R$ 1.774.229,32.



A Recuperanda informou que 

não está em dia com as 

obrigações tributárias, o que 

é corroborado pelos 

respectivos registros 

contábeis.

A Recuperanda não captou 
novos empréstimos, 

tampouco adquiriu ativos 
fixos nos últimos meses.

A Recuperanda apresenta 
dificuldades para cumprir 

com os prazos de 
pagamentos das despesas 

gerais incorridas após o 
ajuizamento da Recuperação 

Judicial, tais como os 
impostos, fornecedores e 
parceiros comerciais (tal 
como demonstra o e-mail
anexo) e honorários da 
Administração Judicial.

A Recuperanda vem 
apresentando dificuldade 

para honrar com o 
pagamento dos honorários 
da Administração Judicial. 
Na data de protocolo deste 
relatório, a Empresa estava 

com os meses dez/19, 
jan/20, fev/20 e mar/20.
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2.7. Informações Adicionais
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2.7. Informações Adicionais

Além da dificuldade financeira enfrentada, a Recuperanda apresenta sérias
dificuldades para realizar prestação de contas mensal à Administração Judicial.

Tal contexto impossibilita que a fiscalização seja performada de forma adequada.

Ressaltamos ainda que os documentos requeridos (demonstrativos contábeis,
extratos bancários e comprovantes de pagamento) são de extrema relevância para a
necessária informação aos interessados neste procedimento recuperatório, bem
como o transcorrer com transparência das atividades desempenhadas pela
Devedora.



PAVILHÃO DE MONTAGEMMATÉRIA-PRIMA
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3. Registros Fotográficos
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PAVILHÃO DE MONTAGEMPAVILHÃO DE MONTAGEM 
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3. Registros Fotográficos



PRODUTOS OBSOLETOSPRODUTOS OBSOLETOS
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MATÉRIA-PRIMAMATÉRIA-PRIMA
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3. Registros Fotográficos



OFICINAMAQUINÁRIO
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3. Registros Fotográficos



PAVILHÃO DE MONTAGEMMAQUINÁRIO
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3. Registros Fotográficos
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3. Registros Fotográficos



PRODUTO PRONTOPRODUTO PRONTO
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3. Registros Fotográficos



PRODUTO PRONTOPRODUTO PRONTO
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3. Registros Fotográficos



PAVILHÃO DE ESTOQUEPAVILHÃO DE ESTOQUE
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3. Registros Fotográficos




