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1. INTRODUÇÃO

• 1.1. Estágio Processual

• 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

julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente

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

válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da

Ciabe Indústria Brasileira de Evaporadores EIRELI, as quais foram

fornecidas por seus representantes; e (ii) foram conduzidas discussões

com membros integrantes da administração da Aelbra sobre os

negócios e as operações da referida sociedade empresária.

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 o caráter independente desta Equipe em relação ao

presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Recuperanda e

seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe

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. Entretanto,

destaca-se que a documentação referente aos meses de fevereiro e

março ainda não foi entregue à Administração Judicial. Já os

documentos relativos a competência de janeiro foram

disponibilizados no dia 13 de abril de 2021.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



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

1.2 Cronograma

Sem previsão



1.2 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.



2. INFORMAÇÕES 
SOBRE A RECUPERANDA

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 2.1. Histórico da Recuperanda

• 2.2. Informações Gerais

• 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 15 de abril de 2021, a Administração Judicial realizou novo

encontro virtual com a Recuperanda por meio de plataforma

eletrônica, de modo a inteirar-se do andamento das atividades

empresariais durante o primeiro trimestre de 2021. Esteve presente o

representante e controller da Recuperanda, Sr. Álvaro Carrara.

Quanto ao andamento das atividades empresariais e suas

principais dificuldades, foi relatado que elas decorrem da baixa

disponibilidade de caixa da Recuperanda, bem como da escassez de

matéria-prima no mercado.

Como consequência da escassez, houve elevação substancial

dos preços. Ano passado, era possível adquirir o quilo do cobre a R$

35 a 40. Hoje em dia, quando disponível para compra, os valores

estão cotados ao patamar de R$ 70 a 80. Foi possível repassar o

aumento no valor da matéria-prima aos clientes da Devedora.

Há grande dificuldade de negociação de preços das commodities

pelo fator de existir poucos players no mercado que executam a

atividade. Portanto, os pagamentos aos fornecedores estão

ocorrendo majoritariamente à vista e com espaço reduzido para

descontos.

Conforme pontuado pelo Sr. Álvaro, os principais insumos

utilizados na produção são o cobre, alumínio e aço. No momento, a

principal preocupação, em termos de matéria-prima, diz respeito ao

primeiro.

A Devedora está trabalhando com a engenharia para buscar

alternativas que permitam manter a qualidade dos produtos com

redução do número de itens adquiridos. Basicamente, trata-se de um

processo interno para garantir eficiência fabril a partir da escassez do

cobre no mercado

Em decorrência das dificuldades enfrentadas frente aos escassos

fabricantes de commodities, a Recuperanda, junto a uma

distribuidora, importou 8 mil quilos de alumínio sob condições

vantajosas.

A Devedora opta por não manter estoque e comprar os insumos

de acordo com a demanda. No primeiro trimestre de 2021, registrou-

se um faturamento total próximo dos R$ 3 milhões, o que implica em

um faturamento mensal de R$ 1 milhão de reais. Foram

comercializadas de 250 a 300 peças, cujo preço médio foi de R$ 50

mil.



2.3 Reunião com a 
Os números foram considerados positivos pelo Sr. Álvaro,

sobretudo no que concerne à competência de março/2021, período

em que normalmente ocorre uma baixa nas vendas. Até o presente

momento, o mês de abril/2021 também vem registrando alto número

de pedidos.

O quadro funcional da Recuperanda é composto de 40 colabores.

A maioria absoluta dos funcionários que atuam no setor de produção

são celetistas, enquanto no setor de administração é igualmente

dividido entre celetistas e colaboradores que atuam como Pessoa

Jurídica. Os empregados estão performando jornada integral de 44

horas semanais e, inclusive, se faz necessária a jornada

extraordinária.

Em relação aos casos de COVID – 19, de 40 colaboradores, 8

positivaram para o vírus em momentos pretéritos, com o importante

considerando que todos retornaram aos trabalhos.

Em continuidade, assevera a Recuperanda que 90% de suas

vendas são direcionadas ao mercado interno e, por corolário lógico,

10% são direcionadas ao exterior. O principal país exportador das

peças confeccionadas pela Devedora é a Colômbia. Neste local, a

Recuperanda conta com o suporte de um representante comercial.

Um dos objetivos futuros da Empresa, sobretudo para o segundo

semestre de 2021, é ampliar as vendas para o exterior, de maneira

que estão ocorrendo tratativas com representantes na Bolívia e

Equador.

As despesas correntes (água, luz, salários) da Recuperanda estão

sendo adimplidas dentro das competências mensais. No tocante ao

salário dos funcionários, a remuneração está sendo parcelada em

duas oportunidades ao mês. A medida tem por intuito gerar fôlego

de caixa à Recuperanda e, conforme indicado, houve aceitação dos

colaboradores em tal sentido. De igual modo, o aluguel dos galpões

ocupados pela Recuperanda está sendo pago em dia.

A Recuperanda está procedendo a desconto de títulos com

empresas de fomento, prática recorrente nos últimos dois anos. Não

houve aquisição de imobilizados, ocorrendo apenas demandas para

manutenção de maquinário com o fito de garantir a eficiência fabril.

A integralidade do maquinário está em operação e, para

eventualidades, há uma máquina reserva.



3. CRÉDITOS
• 3.1. Créditos por Classe 

• 3.2. Perfil dos Credores

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



3.1 Créditos por 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial 

da Ciabe Indústria Brasileira de Evaporadores EIRELI 

atinge a monta de R$ 6.435.346,16.

A lista de credores da Recuperanda é composta 

pela Classe I – Trabalhista (11,1%), Classe II – 

Garantia Real (3,91% - apenas 1 credor) e pela Classe 

III – Quirografários (85,08%). O gráfico ao lado 

apresenta o perfil da sua dívida.
R$708.491,53 

R$251.438,39 

R$5.475.416,24 

Classe I

Classe III

Classe III



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). DEMAIS 
CREDORES

55%

MUTUO -
MAURÍCIO 

MAGALHÃES 
15%

PACTO 
FOMENTO 

14%

BANCO DO 
BRASIL S/A 

6%

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL 
6%

BRIEL SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS LTDA 

4%
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4. ANÁLISE 
ECONÔMICO-
FINANCEIRA

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 4.1. Ativo

• 4.2. Passivo

• 4.3. Demonstração do Resultado



Diante do recebimento e análise dos balancetes de janeiro de 2021, observou-se que há significativas divergências nos saldos apresentados. A

Recuperanda alega estar enfrentando altercações com seus sistemas internos, motivo pelo qual as rubricas patrimoniais apresentam apenas o

saldo do mês e não o acumulado. Portanto, procedeu-se à análise dos saldos das contas de ativo e passivo no período compreendido entre

outubro e dezembro de 2020.

AV%¹– Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo em dezembro/20;
AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação entre outubro/2020 e dezembro/2020 para cada rubrica.

4.1 Análise Financeira –

31/01/2021 AV%¹ AH%² 31/12/2020 30/11/2020 31/10/2020

ATIVO CIRCULANTE 348.964 50% -40% 3.297.559 5.497.578 5.518.799
Caixa e equivalentes de caixa 9.243 1% -8% 71.181 86.567 77.358
Clientes (21.793) 14% -58% 939.188 1.973.548 2.229.910
Adiantamentos 52.209 10% -50% 639.402 1.470.993 1.284.028
Impostos a recuperar 5.674 7% 5% 482.290 472.116 459.080
Estoques 306.598 17% -23% 1.099.201 1.419.777 1.426.628
Despesas antecipadas (2.966) 1% 54% 58.577 61.543 37.981
Outros ativos 0 0% 102% 7.721 13.034 3.814

ATIVO NÃO CIRCULANTE (19.628) 50% -1% 3.249.228 3.265.082 3.284.902
Realizável a Longo Prazo 3.500 32% 1% 2.114.834 2.105.435 2.099.935
Investimentos 0 0% 0% 8.160 8.160 8.160
Imobilizado (23.128) 17% -4% 1.126.234 1.151.488 1.176.808

TOTAL DO ATIVO 329.337 100% -26% 6.546.787 8.762.660 8.803.702



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

• Observa-se que a conta Realizável a Longo Prazo (R$ 2.114.834,36),

composta por partes relacionadas com sócios, impostos a recuperar,

investimentos e imobilizado, não apresentou mudanças consideráveis

na comparação entre outubro e dezembro;

• Já a conta Clientes (R$ 939.188,10) apresentou diminuição de 57%

neste período;

• O saldo da rubrica Adiantamentos (R$ 639.401,66), constituída por

adiantamentos a fornecedores, férias e plano de saúde, reduziu-se em

50% entre os meses de outubro e dezembro, representando cerca de

10% do total do ativo;

• O agrupamento “Outras Rubricas” compreende as contas de Caixa e

Equivalentes, Despesas Antecipadas, Impostos a Recuperar e Outros

Ativos, totalizando R$ 627.928,13 em dezembro/2020. A maior parcela

deste valor remete a Impostos a Recuperar, de aproximadamente R$

482 mil.

4.1 Análise Financeira –

32%

17%17%

14%

10%

10%

   Realizável a Longo Prazo    Imobilizado

   Estoques    Clientes

   Adiantamentos    Outras Rubricas



4.2 Análise Financeira –
Face às significativas divergências constantes nos saldos contábeis de janeiro de 2021, procedeu-se à análise dos saldos das contas de passivo da

Recuperanda no período compreendido entre outubro e dezembro de 2020. Tais diferenças foram objeto de questionamentos junto à Empresa

por parte desta Administração Judicial, aguardando-se os devidos esclarecimentos, a serem pontuados no próximo relatório de atividades.

AV%¹– Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo em dezembro/20;
AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação entre outubro/2020 e dezembro/2020 para cada rubrica.

31/01/2021 AV%¹ AH%² 31/12/2020 30/11/2020 31/10/2020

PASSIVO CIRCULANTE 81.830 281% -4% 18.401.465 19.122.605 19.159.232
Fornecedores 118.673 11% -57% 689.926 1.587.701 1.592.591
Adiantamento de Clientes (94.265) 8% 31% 515.906 640.848 394.124
(-) Vendas p/ Entrega Futura (96.733) -14% 420% (940.661) (877.998) (181.052)
Contas a Pagar (10.424) 6% 64% 369.937 209.754 225.017
Obrigações trabalhistas 28.467 7% -9% 431.247 446.033 475.329
Encargos sociais a recolher 74.992 103% 2% 6.770.376 6.730.994 6.662.401
Obrigações tributárias 58.592 101% 0% 6.640.326 6.637.952 6.623.634
Partes relacionadas 7.240 9% 33% 564.114 367.779 422.979
Empréstimos e financiamentos (CP) (4.710) 22% 0% 1.471.578 1.471.578 1.471.578
Duplicatas descontadas 0 27% 31% 1.763.116 1.782.363 1.347.029
Outros passivos 0 2% 0% 125.600 125.600 125.600

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 494 21% 0% 1.353.735 1.353.735 1.351.762
Empréstimos e financiamentos (LP) 0 1% 0% 36.987 36.987 36.987
Parcelamentos tributários 494 20% 0% 1.316.748 1.316.748 1.314.775

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 247.012 -202% 13% (13.208.413) (11.713.679) (11.707.293)



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

4.2 Análise Financeira –

Encargos Sociais a Recolher (R$ 6.770.376,07) e Obrigações

Tributárias (R$ 6.640.326,27) são as rubricas mais representativas do

Passivo, desconsiderando-se o Patrimônio Líquido: 34,2% e 33,6% do

total, respectivamente;

• A rubrica Empréstimos e Financiamentos totalizou em dezembro

R$ 1.508.565,18: 97% deste total está alocado no curto prazo (R$

1.471.578, 39) e 3% no longo prazo (R$ 36.987,79);

• O montante classificado sob a conta Fornecedores (R$ 689.926,36)

reduziu-se em cerca de 57% entre os meses de outubro e dezembro

de 2020;

• Contas a pagar diversas, componentes do agrupamento “Outras

Rubricas”, totalizaram R$ 369.936,69, e se referem principalmente a

“Alugueis a Pagar”.

34%

34%

5%

9%

8%

7%
3%

   Encargos sociais a recolher    Obrigações tributárias

   Outras rubricas    Duplicatas descontadas

   Empréstimos e financiamentos (CP)    Parcelamentos tributários

   Fornecedores



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo a Demonstração de Resultado do Exercício comparativa do período de janeiro de 2021 ante igual mês de 2020:

31/01/2021 AV%² AH%¹ 31/01/2020

RECEITA BRUTA 716.607 100% -23% 934.305
Deduções (93.553) -13% -77% (409.343)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 623.055 87% 19% 524.962

Custo dos produtos vendidos (127.211) -18% -57% (297.832)

LUCRO BRUTO 495.844 69% 118% 227.130
Despesas Administrativas (100.008) -14% 73% (57.882)
Despesas com Vendas (27.453) -4% 37% (20.056)
Despesas Financeiras (121.678) -17% -3% (125.841)
Outras receitas operacionais 306 0% 509% 50

RESULTADO DO EXERCÍCIO 247.012 34% 956% 23.402

AV%¹– Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total da receita bruta em janeiro/21;
AH%² - Análise horizontal. Apresenta a variação entre janeiro/20 e janeiro/21 para cada rubrica.



O gráfico abaixo apresenta uma comparação entre as receitas auferidas, as despesas incorridas e o resultado dos meses de janeiro de 2020 e

janeiro de 2021.

4.3 Análise Financeira –

Observa-se que em janeiro/21 houve acréscimo da receita

líquida em relação ao mesmo mês de 2020, cerca de 19%,

totalizando R$ 623.054,90.

O resultado bruto foi de aproximadamente R$ 495 mil em

janeiro/21, crescimento superior a 100% quando comparado a

igual mês em 2020, possibilitando a adequada cobertura de

custos e despesas fixas, a despeito do crescimento destas

últimas em relação a janeiro/20.

Com isso, a Recuperanda auferiu lucro líquido de R$

247.011,92, ante resultado positivo de cerca de apenas R$ 23

mil no ano anterior.

524.962

(501.560) 23.402

623.055

(376.043)

247.012

RECEITA LÍQUIDA DESPESAS + CUSTOS RESULTADO

jan/20 jan/21
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5. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 5.1. Cumprimento das Obrigações

• 5.2. Informações adicionais



Conforme relatórios 

disponibilizados pela 

Recuperanda, a mesma tem 

inscritos em dívida ativa junto à 

fazenda federal débitos totais de 

R$ 7.629.676,75, relativos a 

tributos diversos (excetuando-se 

débitos previdenciários).

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.

Importante reiterar que a documentação da Recuperanda

apresentou importantes divergências de saldos contábeis em janeiro

de 2021, comparativamente aos meses anteriores, motivando esta

Administração Judicial a buscar as razões para tais diferenças.

O histórico é de não cumprimento no que diz respeito ao art. 52,

inciso IV que trata da apresentação de contas demonstrativas mensais.

Reitera-se ainda que a documentação referente aos meses de fevereiro

e março ainda não foi disponibilizada à Administração Judicial.

Esta Equipe Técnica realizou reunião virtual com a Recuperanda no

dia 15/04/2021, momento no qual constatou que as atividades estavam

ocorrendo normalmente.

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.

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




