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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 Frangos Montanari Indústria e
Comércio Ltda., as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii)
conduzimos discussões com membros integrantes da administração da
Frangos Montanari Indústria e Comércio Ltda. 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 Frangos Montanari Indústria e Comércio 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 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$).
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1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 04 de fevereiro de 2019
por sociedade empresária dedicada à distribuição de aves e ao comércio
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento do
processamento se deu em 22 de fevereiro de 2019.

O Juízo assentou que os prazos da recuperação judicial devem ser
contados em dias úteis, à exceção do prazo de 180 dias de suspensão das
ações e execuções em face da Recuperanda (stay period), que deve ser
contado em dias corridos.

Assim, o prazo de suspensão das ações e execuções em face da
Recuperanda (stay period) encerrou no dia 08 de setembro de 2019.

Logo após a investidura no encargo, a Administração Judicial
providenciou a remessa das correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da
LRF.

Ato subsequente, o edital de que trata o art. 52, § 1º, da LRF foi
veiculado no Diário de Justiça Eletrônico nº 3042, considerando-se publicado
em 17 de abril de 2019.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação
de créditos. A Administração Judicial analisou as habilitações e as

divergências recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que
atestam a higidez dos créditos declarados pela Recuperanda, o que culminou
na entrega da relação de credores do art. 7º, § 2º, da LRF.

No prazo assinalado pelo art. 53 da Lei nº 11.101/2005, a Recuperanda
apresentou o seu plano de recuperação (fls. 245/258 e 298/304).

Após, foi veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 3133 o edital
conjunto contendo a lista de credores do art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005 e
o aviso de recebimento do plano de recuperação judicial do art. 53, parágrafo
único, do mesmo diploma, considerando-se publicado em 28 de agosto de
2019.

Com a publicação do edital, teve início o prazo de 30 dias úteis para
apresentação de eventuais objeções ao plano e o prazo de 10 dias úteis para
a apresentação de eventuais impugnações à lista de credores.

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

Publicação do edital 
do art. 52, § 1º, da LRF

Deferimento do 
processamento (art. 
52 LRF)

04/02/2019 17/04/2019

22/02/2019

Recuperação judicial

1.3. Cronograma Processual

Abaixo apresenta-se o cronograma processual subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e verificação de créditos.

23/04/2019

28/08/2019

Publicação do edital do 
art. 53, p.ú da LRF

Apresentação do 
Plano de Recuperação
(art. 53 LRF)

Aguarda transcurso 
do prazo para 
apresentar objeções
(art. 55 LRF)

Estágio atual

Sem previsão

AGC
(art. 56 LRF)

Sem previsão

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Sem previsão

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)
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Verificação de créditos

1.3. Cronograma Processual

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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Publicação do 1º
edital (art. 52, § 1º,
LRF) – relação de
credores da
Recuperanda

04/02/2019

17/04/2019

10/05/2019

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

28/08/2019

Aguarda-se o
julgamento das
impugnações
apresentadas
(art. 8º LRF)

Estágio atual

Entrega do relatório de 
verificação de créditos 
da Administração 
Judicial

18/06/2019

Publicação do 2º 
edital (art. 7º, §2, da 
LRF) – relação de 
credores elaborada 
pela Administração 
Judicial

Sem previsão

QGC
(art. 18 LRF)
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Frangos Montanari Industria 
e Comercio LTDA

60%

Mário Montanari

•Frangos Montanari Industria e Comercio LTDARazão Social

•05.217.938/0001-81CNPJ

•Lages – Santa CatarinaCidade

•Rua Cel. Lica Ramos, 266Endereço

•R$ 555.000,00Capital Social

•Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivadosObjeto

Dieverson Montanari

40%

2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Capital Social
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Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial, conforme a lista atualizada apresentada pela Administração Judicial, atinge a monta de R$ 6.343.766,36. A lista de
credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Trabalhistas (0,43%), Classe II – Garantia Real (24,50%), Classe III – Quirografários (74,48%) e Classe IV –
ME/EPP (0,59%). Abaixo representa-se o perfil da dívida da Recuperanda através de gráficos:

26.967,49 

1.554.155,02 

4.725.106,64 

37.537,21 

Trabalhistas Garantia Real Quirografários ME/EPP

1.961.808,29

1.406.273,96

1.381.325,62

782.247,17

588.329,95
223.781,37

BANCO BADESCO S/A

BANCO SANTANDER S.A

BADESC

BANCO DO BASIL

DEMAIS CREDORES

CAIXA ECONÔMICA FEDEAL
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2.2. Visita à sede da Recuperanda

No dia 19 de agosto de 2019, a Administração Judicial realizou visita à
sede da Recuperanda, na cidade de Lages – SC, ocasião em que foi recebida
pelo sócio Dieverson Montanari.

Cumpre destacar que o presente relatório tem por objetivo informar sobre
questões relativas ao andamento das atividades da Recuperanda até a data da
visita, porém com a análise econômico-financeira dos meses de junho a julho de
2019.

Na oportunidade, o Sr. Dieverson informou que a demanda no mercado
estava aumentando gradualmente nos meses anteriores, mas que no último
período havia estabilizado, gerando um faturamento por volta de R$ 110 mil.

Manifestou que houve uma queda na venda do frango, provavelmente em
razão do aumento do seu preço. Por outro lado, enfatizou ter aumentado o
fornecimento de carne bovina de alta qualidade (boi precoce) e que estaria
estudando uma forma de divulgação do produto.

No que diz respeito às câmaras frias, destacou que ainda não estavam
sendo alugadas por conta da demora na sua liberação pela Prefeitura e pela
CIDASC. Assim que houver a liberação, alegou que a Recuperanda passará a
receber um valor mensal de R$ 17 mil pelo aluguel, bem como terá a sua
aquisição de carne bovina em larga escala facilitada.

No que concerne aos dois aviários inativos, o Sr. Dieverson sustentou
estar buscando parcerias para retomar a atividade ou locar o espaço para
terceiros.

Foi reiterado que após o deferimento do pedido de Recuperação Judicial a
Recuperanda está sendo obrigada a realizar os pagamentos de seus
fornecedores à curto prazo ou até mesmo à vista. A título exemplificativo,
destacou-se que um dos principais fornecedores tem estipulado um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis para pagamento dos produtos adquiridos.

A Recuperanda permanece tendo como fonte de receita o faturamento
obtido junto ao mercado, a prestação de serviços de logística (frete), bem como
o aluguel de sala comercial, apartamento e uma das granjas.

O Sr. Dieverson mencionou que a disponibilidade de recursos em caixa é
baixa, sendo que toda a “sobra” tem sido utilizada para a aquisição de novas
mercadorias para revenda.

Apesar das dificuldades, a Empresa vem cumprindo com os prazos de
despesas correntes (energia elétrica, salários, fornecedores). Além disso, não
havia ocorrido qualquer alteração no quadro de funcionários até a data da visita.

Por fim, a Administração Judicial registrou em vídeos as atividades no
mercado no dia da visita realizada, o que pode ser visualizado decifrando-se os
QR Codes¹ 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.



2.3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019.
Apresenta-se abaixo o balanço patrimonial resumido destes períodos.
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31/07/2019 AV%¹ AH%² 30/06/2019 31/05/2019

ATIVO CIRCULANTE (1.815.502,99) -3.206% 0% (1.837.545,13) (1.823.213,18)

Caixa e equivalentes de caixa (2.174.345,71) -3.839% -3% (2.236.981,35) (2.231.467,76)
Clientes 48.782,76 86% 19% 48.386,57 39.496,45
Adiantamentos 27.657,88 49% 0% 27.657,88 27.657,88
Estoques 216.943,97 383% -4% 225.485,00 225.610,64
Tributos a compensar 38.544,95 68% 0% 38.544,95 38.544,95
Outros ativos 26.913,16 48% -186% 59.361,82 76.944,66

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.872.139,59 3.306% 0% 1.875.292,31 1.878.452,62

Direitos realizáveis a longo prazo 38.539,34 68% 0% 38.539,34 38.539,34
Imobilizado 1.798.639,54 3.176% 0% 1.801.792,26 1.804.952,57
Investimentos 34.960,71 62% 0% 34.960,71 34.960,71

TOTAL DO ATIVO 56.636,60 100% 2% 37.747,18 55.239,44

¹AV – Análise Vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante o saldo total do ativo no mês de julho/19.
²AH – Análise Horizontal. Representa a variação entre os meses de maio e julho/19.



2.3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019.
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31/07/2019 AV%¹ AH%² 30/06/2019 31/05/2019

PASSIVO CIRCULANTE 2.338.542,08 4.129% -2% 2.325.385,17 2.388.496,32

Fornecedores 365.778,87 646% -10% 356.887,90 403.398,91
Empréstimos e financiamentos 1.519.107,53 2.682% 0% 1.519.107,53 1.519.107,53
Obrigações trabalhistas 203.680,81 360% 2% 202.068,71 198.887,02
Obrigações tributárias 249.974,87 441% -7% 247.321,03 267.102,86
Outras obrigações 0,00 0% 0% 0,00 0,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.498.487,14 4.411% 2% 2.498.487,14 2.458.318,44

Empréstimos e financiamentos 1.386.535,26 2.448% 0% 1.386.535,26 1.386.535,26
Obrigações tributárias 1.111.951,88 1.963% 4% 1.111.951,88 1.071.783,18

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (4.780.392,62) -8.440% 0% (4.786.125,13) (4.791.575,32)

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 56.636,60 100% 2% 37.747,18 55.239,44

¹AV – Análise Vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante o saldo total do passivo no mês de julho/19.
²AH – Análise Horizontal. Representa a variação entre os meses de maio e julho/19.



2.3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de maio, junho e julho de 2019.
Apresenta-se abaixo uma análise sobre seus saldos patrimoniais.
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• O grupo de contas do ativo possui maior concentração nas rubricas
destacadas abaixo:

◼ Caixa e equivalentes de caixa: -R$ 2.174.345,71. Considerando que a conta
é de natureza devedora, contabilmente esta não poderia apresentar saldo
negativo. Conforme contato com os contadores responsáveis, compreendeu-se
que o saldo negativo decorre principalmente da contabilização incorreta de
pagamento de despesas em nome dos sócios, que deveriam ter sido
registradas como empréstimos aos mesmos (mútuos). A Administração Judicial
está tratando o tema com os novos profissionais responsáveis para que seja
dado o correto tratamento contábil até a data de divulgação do próximo RMA;

◼ Imobilizado: R$ 1.798.639,54, o valor residual (já descontado de
depreciação) das classes de maior relevância são construções em andamentos
(R$ 692.983,87 - referente aviário financiado pelo BADESC), máquinas e
equipamentos (R$ 319.045,35) e imobilizações em terceiros (R$ 233.381,74).

◼ Estoques: R$ 216.943,97, o qual é composto de mercadorias para revenda;

◼ Demais rubricas: R$ 215.398,80, sendo elas clientes, tributos a compensar,
investimentos, adiantamentos diversos e outros ativos.

-2.174.345,71 

1.798.639,54 

216.943,97 

215.398,80 

   Caixa e equivalentes de caixa

   Imobilizado

   Estoques

   Demais rubricas
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• Em 31/07/2019, o passivo da Recuperanda era composto,
substancialmente, pelas seguintes rubricas:

◼ Empréstimos e financiamentos: correspondem aos saldos de empréstimos,
financiamentos e cheques descontados. Os saldos dessas rubricas não
sofreram variações nos meses de maio a julho/19, uma vez que a dívida está
submetida a esta Recuperação Judicial;

◼ Obrigações tributárias: rubrica composta pelo parcelamento da dívida federal
(R$ 824.394,16), da dívida estadual (R$ 331.043,67), ICMS corrente a pagar
(R$ 121.692,70) e outros tributos (R$ 84.796,22);

◼ Fornecedores: em julho/19, os principais fornecedores eram a Cooperativa
Agropecuaria do Planalto (R$ 78.810,00), Mais Frango Miraguai Ltda (R$
38.731,50) e Granja Pinheiros Ltda (R$ 33.155,50);

◼ Obrigações trabalhistas: composta por saldos referentes a folha de
pagamento (R$ 106.637,08) e encargos sociais (R$ 95.267,29).

2.905.642,79 

1.361.926,75 

365.778,87 

203.680,81 

     Empréstimos e financiamentos

     Obrigações tributárias

     Fornecedores

     Obrigações trabalhistas



2.3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos meses de abril, maio e junho de 2019.
Apresenta-se abaixo a demonstração de resultado destes períodos.
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O faturamento se apresentou de forma linear ao longo dos
meses analisados, enquanto que os resultados líquidos
obtidos foram muito próximos a zero. Tal situação é
preocupante, visto que o caixa não tem sido suficiente para a
Recuperanda pagar os seus tributos (parcelados e correntes).
Além disso, deve-se levar em consideração que futuramente
a Recuperanda necessitará de recursos para arcar com as
obrigações relativas às condições de pagamento previstas no
Plano de Recuperação Judicial.

31/07/2019 AV%* 30/06/2019 31/05/2019

RECEITA BRUTA DE VENDAS 126.145,57 100% 138.442,26 119.270,94

( - ) Deduções (2.653,84) -2% (4.398,54) (2.688,82)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 123.491,73 98% 134.043,72 116.582,12

Custo dos produtos e serviços vendidos (94.643,94) -75% (89.887,72) (105.520,97)

LUCRO BRUTO 28.847,79 23% 44.156,00 11.061,15

Despesas com pessoal (7.665,14) -6% (7.772,02) (5.642,40)

Despesas administrativas (13.934,73) -11% (13.450,40) (19.584,98)

Outras despesas (0,06) 0% (0,26) (0,43)

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 7.247,86 6% 22.933,32 (14.166,66)

Receitas financeiras 55,80 0% 23,70 9,90

Despesas financeiras (1.571,15) -1% (17.506,83) (259,43)

RESULTADO DO EXERCÍCIO 5.732,51 5% 5.450,19 (14.416,19)

*AV – Análise Vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante a Receita Bruta no mês de julho/19.



As parcelas referente ao 

parcelamento dos tributos 

federais e estaduais não 

estão sendo pagas. A 

Recuperanda também 

está inadimplente em 

relação aos valores 

devidos de ICMS corrente.

A Recuperanda não 
captou novos 

empréstimos, tampouco 
adquiriu ativos fixos nos 
meses de abril e maio de 

2019.

Despesas com salários, 
férias e fornecedores 

estão sendo pagas em dia.

Os honorários da 
Administração Judicial 

estão em dia.
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2.4. Informações Adicionais



ENTRADA DO MERCADO

3. Registros Fotográficos
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MERCADO



CONGELADOSMERCADO

3. Registros Fotográficos
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CONGELADOS E RESFRIADOSCONGELADOS E RESFRIADOS

3. Registros Fotográficos
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ETAPAS CUMPRIMENTO OBSERVAÇÕES

Capa 
Cronograma processual – R.J 
Cronograma processual - VC 
Capital Social 
Perfil de credores 
Histórico da recuperanda 

Não há necessidade, histórico sucinto nos autos do
processo.

Visita à sede da recuperanda 
Quadro de funcionários 

Não há necessidade, a Recuperanda possui apenas 2
funcionários.

Quadro do ativo, passivo e DRE 
Gráficos composição de ativo e passivo 

Comentários de análises ativo 

Comentários de análises passivo 

Comentários de análises DRE 

Informações adicionais 
Conferir sumário, pág. outros X


