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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.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório tem 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.

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.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).

Importante ressaltar que a Recuperanda enviou as informações

contábeis referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de

2019 e também dos primeiros oito meses de 2020 apenas em outubro

de 2020.

Neste sentido reitera-se a importância da prestação de contas

mensal junto à Administração Judicial, de modo a propiciar

transparência ao presente procedimento e dar cumprimento à

obrigação imposta pelo art. 52, IV, da LRF.



1.2 Estágio

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 13/08/2019.

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

28/08/2019, considerando-se publicado em 29/08/2019, 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.



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)

19/07/2019

13/08/2019 14/10/2019

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC
(art. 56 LRF)

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.

29/08/2019 04/02/2020

04/03/2020

Aguarda
convocação

Sem previsão

1.3 Cronograma

Sem previsão



1.3 Cronograma

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Entrega pela 
Administração Judicial do 
Relatório de Verificação de 
Créditos

19/07/2019

QGC
(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 
credores da 
Administração Judicial 
(art. 7º, § 2º, LRF)

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)

13/09/2019

18/12/2019

04/02/2020 Sem previsão

18/02/202029/08/2019

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.
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• 2.3. Reunião com a Administração



Fabricação de evaporadores, 
utilizando os chamados aletados, 

espécie de serpentina que é 
introduzida entre chapas de alumínio e 

permite maior eficiência na geração 
térmica.

Fundação da Companhia Brasileira de 
Evaporadores (CIABE) em julho de 1986, 

no município de Caxias do Sul/RS, 
atuando inicialmente com a produção 

de equipamentos denominados
“trocadores de calor” para secadoras 

industriais.

Incorporação à sociedade 
empresária até então denominada 

de M.H. PIRES INDÚSTRIA 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA. – ME.

Necessidade de alavancagem com 
instituições financeiras, além dos registros 

aos órgãos de proteção ao credito e grande 
número de reclamatórias trabalhistas 
limitaram o crédito da Recuperanda, 

comprometendo o seu fluxo de caixa.

1986 2014
Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial

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.

1990 - 2000 2017 2019

2018 19/07/2019

Aumento significativo dos seus custos de 
produção e uma diminuição de seus 

receita liquida aliados ao não repasse 
destes aumentos diretamente no preço 
ao consumidor, se iniciaram os seguidos 

prejuízos em seu resultado.

2.1 Histórico do 



2.2 Informações

JULIO CESAR PIRES

100%

CIABE INDUSTRIA BRASILEIRA 
DE EVAPORADORES EIRELI

• 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 Reunião com a 
No dia 22 de janeiro de 2021, a Administração Judicial realizou

reunião in loco com um dos responsáveis pelas atividades da

Recuperanda, de modo a se inteirar do andamento das atividades

empresariais. O encontro foi realizado com o representante e

controller da Empresa, Sr. Álvaro Carrara.

Inicialmente, esta Equipe Técnica questionou acerca da

disponibilidade de caixa da Devedora. O Sr. Álvaro replicou que a

situação está sendo estabilizada devido à compra de matéria-prima

por demanda, sem utilização de estoque. Portanto, conforme a

entrada de novos pedidos, despende-se o capital recebido para

realização da aquisição de peças e insumos em geral. Entretanto, há

escassez e dificuldade de compra.

O quadro laboral da Recuperanda é composto por 40

funcionários no total, sendo apenas 29 colaboradores fixos. A

diferença ocorre devido à contratação de terceiros de acordo com a

demanda. Com relação à jornada de trabalho, está em vigência o

regime de 44 horas semanais, com horas extras. Ademais, houve a

paralisação de atividades durante a semana que abrange os feriados

de final de ano.

O volume de venda realizado nos últimos meses foi de cerca de

200 peças. Sob a ótica do Sr. Álvaro, o faturamento da Recuperanda

superou as expectativas a partir do mês de agosto/2020. Ainda assim,

houve lucro mensal apenas em janeiro, agosto e outubro/2020.

Não houve venda de ativos imobilizados ou aderência a novas

linhas de créditos como empréstimos ou financiamentos nas últimas

competências analisadas. Quanto às despesas correntes, como

energia elétrica, salários, água, aluguel, entre outros, todas estão

sendo adimplidas mensalmente. Os fornecedores, em sua maioria,

são pagos à vista. O 13º salário e as férias dos funcionários já foram

quitadas.

A Recuperanda está colocando em prática ações que

objetivavam elevar sua performance financeira. A título de exemplo,

foi mencionado acerca do acordo do valor do aluguel: R$ 10.000

mensais. Com relação às obrigações tributárias, o Sr. Álvaro informou

que está analisando as opções disponíveis para adesão a

parcelamentos tributários.
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3.1 Créditos por 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial 

da Ciabe Indústria Brasileira de Evaporadores EIRELI 

atinge a monta de R$ 6.399.655,60.

A lista de credores da Recuperanda é composta 

pela Classe I – Trabalhista (10,7%), Classe II – 

Garantia Real (3,92%) e pela Classe III – 

Quirografários (85,38%). O gráfico ao lado apresenta 

o perfil da sua dívida.

Classe III -
QUIROGRAFÁRIOS

Classe II - GARANTIA REAL

Classe I - TRABALHISTA



3.2 Perfil dos 

O passivo sujeito à Recuperação Judicial é composto

essencialmente por instituições financeiras e

fornecedores.

Conforme observado no gráfico ao lado, os principais

credores da Recuperanda estão diretamente ligados ao

empréstimo entre partes relacionadas – mútuo (R$

937.348,22) – e aos financiamentos tomados junto à Pacto

Fomento (R$ 899.741,02), Banco do Brasil (R$ 412.467,28)

e Caixa Econômica Federal (R$ 392.796,62), bem como aos

valores devidos ao fornecedor Briel Serviços Empresariais

(R$ 265.145,51). Os demais credores são compostos por

fornecedores e seus créditos se apresentam de forma

pulverizada (R$ 3.505.567,23).

55%

15%

14%

6% 6%
4%

DEMAIS CREDORES MUTUO - MAURÍCIO MAGALHÃES

PACTO FOMENTO BANCO DO BRASIL S/A

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BRIEL SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
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Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas de ativo da Recuperanda no período compreendido entre janeiro e outubro de 2020,

assim como análise horizontal entre os meses de setembro e outubro:

AV%¹– Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.
AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação entre setembro/2020 e outubro/2020 para cada rubrica.

4.1 Análise Financeira –

31/10/2020 AV%¹ AH%² 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020

ATIVO CIRCULANTE 5.131.899 61% -7% 5.521.330 5.876.124 4.707.844
Caixa e equivalentes de caixa 78.085 1% 15% 67.911 58.326 46.206
Clientes 2.121.488 25% 0% 2.124.364 2.726.250 1.396.040
Adiantamentos 1.289.609 15% -24% 1.687.904 1.488.112 1.380.315
Impostos a recuperar 418.431 5% 0% 418.884 398.489 400.699
Estoques 1.182.979 14% 0% 1.179.206 1.156.628 1.430.650
Despesas antecipadas 37.494 0% -4% 39.247 44.505 50.120
Outros ativos 3.814 0% 0% 3.814 3.814 3.814

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.284.902 39% -1% 3.308.573 3.370.852 3.433.409
Realizável a Longo Prazo 2.099.935 25% 0% 2.097.935 2.080.453 2.060.026
Investimentos 8.160 0% 0% 8.160 8.160 8.160
Imobilizado 1.176.808 14% -2% 1.202.478 1.280.466 1.357.942
Intangível 0 0% 0% 0 1.774 7.281

TOTAL DO ATIVO 8.416.801 100,0% -4,7% 8.829.902 9.246.976 8.141.253



Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos ativos da Recuperanda, considerando-se os saldos contábeis de outubro de 2020:

Observa-se que as contas Realizável a Longo Prazo (R$

3.284.902), compostas por partes relacionadas com sócio, impostos

a recuperar, investimentos e imobilizado e Clientes (R$ 2.121.488),

não apresentaram mudanças consideráveis na composição entre

setembro e outubro, mas aumentaram o saldo em cerca de 50%

desde o primeiro trimestre, representando metade do valor do

ativo total.

O saldo da rubrica Adiantamentos (R$ 1.289.609), constituída

por adiantamentos a fornecedores, de férias e plano de saúde,

reduziu 24% entre os meses de setembro e outubro, representando

cerca de 15% do total do ativo.

A conta Caixa e Equivalente de Caixa (R$ 78.085) encontra-se

sob o título “Outras Rubricas” devido à baixa representatividade

perante o ativo total. Entretanto, cabe observar que seu saldo

cresceu cerca de 15% quando comparado com setembro e 69% ao

primeiro trimestre.

4.1 Análise Financeira –

7%

14%

14%

15%
25%

25%

   Outras Rubricas
   Imobilizado
   Estoques
   Adiantamentos
   Realizável a Longo Prazo
   Clientes



4.2 Análise Financeira –

AV%¹ – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo.
AH%²- Análise horizontal. Apresenta a variação entre os meses de setembro/2020 e outubro/2020.

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de passivo da Recuperanda no período compreendido entre janeiro e outubro de

2020, assim como análise horizontal entre os meses de setembro e outubro:

31/10/2020 AV%¹ AH%² 30/09/2020 30/06/2020 31/03/2020

PASSIVO CIRCULANTE 18.823.825 93% -3% 19.438.371 19.835.913 18.085.037
Fornecedores 1.589.897 8% -20% 1.976.324 1.877.889 1.857.632
Adiantamento de Clientes (118.180) -1% -127% 439.067 261.841 (779.210)
Contas a Pagar 224.531 1% -2% 229.134 248.495 221.114
Obrigações trabalhistas 480.422 2% 6% 454.731 427.737 409.150
Encargos sociais a recolher 6.652.371 33% 1% 6.615.199 6.412.292 6.255.142
Obrigações tributárias 6.571.763 33% -1% 6.608.947 6.470.565 6.367.274
Partes relacionadas 422.979 2% -10% 472.407 550.746 313.671
Empréstimos e financiamentos (CP) 1.471.578 7% 0% 1.471.578 1.471.578 1.471.578
Duplicatas descontadas 1.402.864 7% 34% 1.045.384 1.989.169 1.843.086
Outros passivos 125.600 1% 0% 125.600 125.600 125.600

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.349.662 7% 0% 1.349.662 1.347.565 1.343.906
Empréstimos e financiamentos (LP) 36.987 0% 0% 36.987 36.987 36.987
Parcelamentos tributários 1.312.675 7% 0% 1.312.675 1.310.578 1.306.919

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (11.756.686) -146% -2% (11.958.131) (11.931.946) (11.287.690)

TOTAL DO PASSIVO E DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.416.801 100% -5% 8.829.902 9.251.532 8.141.253



Através de gráfico, apresenta-se abaixo a composição dos passivos da Recuperanda, considerando-se os saldos contábeis de outubro de

2020:

4.2 Análise Financeira –

35%

35%
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   Encargos sociais a recolher
   Obrigações tributárias
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   Empréstimos e financiamentos (CP)
   Duplicatas descontadas
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Os Encargos Sociais a Recolher (R$ 6.652.371) e Obrigações

Tributárias (R$ 6.571.763) apresentam a maior

representatividade perante o Passivo, desconsiderando o

Patrimônio Líquido.

A rubrica Empréstimos e Financiamentos tinha um saldo

total de R$ 1.508.565, cerca de 97% alocados no curto prazo (R$

1.471.578) e 3% no longo prazo (R$ 36.987). Tais valores não

oscilaram desde o mês de janeiro, demonstrando que a

Recuperanda está cumprindo com o não pagamento dos

créditos sujeitos à Recuperação Judicial.

O montante classificado sob a conta Fornecedores (R$

1.589.897) reduziu cerca de 20% entre os meses de setembro e

outubro de 2020. Fato que ratifica a adimplência perante das

contas a pagar referentes à matéria-prima e insumos.



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo Demonstração de Resultado do Exercício acumulada até o mês de outubro de 2020 em comparação com o mesmo

período no ano imediatamente anterior:

AH%¹ - Análise horizontal. Apresenta a variação em comparação com o mesmo período do ano anterior de cada rubrica.

31/10/2020 AH%¹ 31/10/2019
RECEITA BRUTA 7.413.823 -47% 13.867.130

Deduções (3.107.914) -52% (6.530.292)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 4.305.909 -41% 7.336.837
Custo dos produtos vendidos (3.660.616) -38% (5.891.778)

LUCRO BRUTO 645.292 -55% 1.445.059
Despesas Administrativas (723.115) -32% (1.071.225)
Despesas com Vendas (89.588) -72% (320.420)
Despesas Financeiras (809.996) -56% (1.848.457)
Outras receitas operacionais 3.447 - -
Outras receitas não operacionais 54.106 352% 11.959

RESULTADO DO EXERCÍCIO (919.853) -48% (1.783.085)



O gráfico abaixo apresenta as receitas auferidas, as despesas incorridas e o resultado mensal das competências entre janeiro e outubro de

2020.
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4.3 Análise Financeira –

Considerando o período analisado, apenas os meses de

janeiro, agosto e outubro auferiram lucro. Dentre todos, o mês de

março obteve a menor receita (R$ 134.098) e o maior prejuízo (R$

414.806), pois não houve o aumento de custos e despesas na

competência em questão.

Embora a maior receita do período tenha sido registrada em

outubro (R$ 851.901), o melhor desempenho financeiro do ano, até

o momento, ocorreu no mês de agosto, com resultado de R$

213.909.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, a

receita bruta acumulada de outubro apresentou uma queda de

47%.

O prejuízo do exercício, entretanto, caiu aproximadamente

pela metade devido à diminuição considerável de todas as

despesas e custos da Recuperanda. Ressalta-se a redução de 72%

nas Despesas com Vendas e 56% nas Despesas Financeiras.
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O representante da Recuperanda 

informou que os tributos 

municipais, estaduais e federais 

NÂO estão em dia.  A dívida com 

ICMS perfaz aproximadamente R$ 

6.025.936,34. Conforme consulta 

realizada no site da PGFN em 

29/01/2021, a dívida ativa com a 

União perfazia o montante de R$ 

11.323.886,63.

A Recuperanda não captou 

novos empréstimos, tampouco 

adquiriu ativos fixos nos últimos 

meses.

Com exceção dos impostos, a 

Recuperanda vem conseguindo 

cumprir os prazos de pagamentos 

da maioria das despesas correntes 

incorridas após o ajuizamento da 

Recuperação Judicial.

23

Os honorários provisórios 

fixados em favor da 

Administração Judicial estão 

sendo pagos em dia.

5.1 Cumprimento das 



Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter os credores informados

acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais,

um dos papeis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as atividades

da Devedora, especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que

lhe são impostas pela Lei nº 11.101/05.

Esta Equipe Técnica realizou inspeção in loco nas dependências da

Recuperanda no dia 22/01/2021, momento no qual constatou que as atividades

estavam ocorrendo normalmente.

Importante reiterar que a Recuperanda não havia enviado até outubro de

2020 as informações contábeis referentes aos meses de outubro, novembro e

dezembro de 2019 e também do período entre janeiro e setembro de 2020.

Por isso, esta Equipe Técnica não havia realizado qualquer análise

econômico-financeira no relatório de atividades anterior.

5.1 Cumprimento das 



:

As principais etapas do presente processo recuperatório e o processo em sua integra, podem ser consultadas através do site:

https://preservacaodeempresas.com.br/

Ou no aplicativo

5.2 Informações 



6. REGISTRO 
FOTOGRÁFICO

• 6.1 Registro Fotográfico

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Área de manutenção de peças

Parte do Maquinário Parte do Maquinário

6.1 Registro

Galpão Fabril



Produto em fase de teste

Parte do Maquinário Galpão Fabril

6.1 Registro

Produto pronto



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

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O

Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

Guilherme Falceta

Advogado responsável

OAB/RS 97.137




