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1. INTRODUÇÃO
• 1.1. Considerações Preliminares

• 1.2. Cronograma Processual

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Primeiramente, 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.

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 em relação ao presente trabalho.

A administração da Frangos Montanari Indústria e Comércio Ltda.

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.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).

Havia sido acordado com a Recuperanda que os documentos

solicitados (prestação de contas art 52., inciso IV, LRF) e os

comprovantes de pagamento referente ao cumprimento do Plano de

Recuperação seriam disponibilizados à Administração Judicial

impreterivelmente até o dia 30 de agosto de 2021.

A Administração Judicial tomou posse da documentação apenas

no dia 31 de agosto de 2021. Dentre a documentação recebida, mostra-

se importante destacar que:

I. os demonstrativos contábeis estavam acompanhados de

declarações assinadas pelo sócio-administrador Sr. Dieverson

Montanari em que o mesmo confirma não ter disponibilizado ao

escritório de contabilidade da Recuperanda toda a documentação

necessária para que a escrituração fiscal e contábil fosse preparada

de forma fidedigna com a realidade da Empresa;

II. há comprovantes de pagamentos referentes ao cumprimento do

Plano de Recuperação que não foram identificados pela

Administração Judicial.

Diante desta situação, cumpre destacar que a Administração

Judicial :

a. não elaborou análise econômico-financeira, dada a insegurança

em relação à acuracidade das informações;

b. apontou o descumprimento do Plano de Recuperação em tópico

específico ao final deste relatório.

1.1 Considerações 



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

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 23/04/2019

28/08/2019

Publicação do edital 
do art. 53, parágrafo 
único, da LRF

Apresentação do 
Plano de 
Recuperação
(art. 53 LRF)

Assembleia-Geral 
de Credores 
(2ª convocação)

20/07/2020

21/07/2020

Concessão da 
RJ (art. 58 LRF)

Estágio atual

Fiscalização pela 
Administração Judicial 
do cumprimento do 
Plano

09/10/2019

Objeções
(art. 55 da LRF)

05/12/2019

Assembleia-Geral de 
Credores
(1ª convocação)

1.2 Cronograma 

Encerramento da 
RJ (art. 63 LRF)



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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Publicação do edital
do 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 edital 
do art. 7º, §2, da LRF 
– elaborada pela 
Administração 
Judicial

Sem previsão

QGC
(art. 18 LRF)

Impugnações 
(art. 8º da LRF)

11/09/2019

1.2 Cronograma



Pulsecolor

2. INFORMAÇÕES 
SOBRE A 
RECUPERANDA

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 2.1. Informações Gerais

• 2.2. Créditos por Classe 

• 2.3. Perfil dos Credores

• 2.4. Reunião com a Administração 



Frangos Montanari Industria e Comercio LTDA

CNPJ: 05.217.938/0001-81

 Objeto principal:  Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados

 Sede: Rua Cel. Lica Ramos, 266, Lages (SC)

 Sociedade Empresária Limitada

 Capital Social: R$ 555.000,00

 Sócios-administradores: Mário Montanari (60%) e Dieverson Montanari (40%)

2.1 Informações 



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a

monta de R$ 4.440.376,82. A lista de credores da Recuperanda

é composta pela Classe I – Trabalhista (0,6%), Classe II -

Garantia Real (35,0%), Classe III – Quirografários (63,5%) e

Classe IV – ME/ EPP (0,8%). O gráfico ao lado apresenta o perfil

da dívida.

2.2 Créditos

R$26.967,49 

R$1.554.155,02 

R$2.821.716,44 

R$37.537,21 

TRABALHISTA GARANTIA REAL QUIROGRAFÁRIO ME - EPP



2.3 Perfil dos 

No gráfico abaixo, é possível visualizar a representatividade dos 10 principais credores da Recuperanda.

R$1.406.273,96 R$1.381.325,62 

R$501.217,51 

R$281.029,66 R$223.781,37 R$172.829,40 
R$78.810,00 R$41.683,75 R$37.244,79 R$34.964,12 

R$281.216,64 



2.4 Reunião com a 
Em primeiro lugar, destaca-se que este relatório aborda as

atualizações gerais repassadas à equipe da Administração Judicial no

momento da reunião com a administração da Recuperanda, a qual

ocorreu de forma presencial no dia 24 de agosto de 2021 na cidade de

Lages/SC.

A Recuperanda foi representada pelo sócio Sr. Diéverson Montanari,

pelo contador da empresa Sr. Juliano Vieira e pelo advogado Dr. Rodrigo

Ghiggi.

De acordo com o relato do Sr. Divérson, as fontes de receita atuais

que constituem o faturamento da Recuperanda são oriundas

exclusivamente dos serviços de fretes e da locação do aviário.

Em relação à loja, relatou-se que, ante a expressiva retração

econômica oriunda da pandemia causada pela COVID-19 e,

consequentemente, o baixo desempenho econômico do setor, houve a

paralisação total das atividades.

Diante disso, a administração da Recuperanda estuda a

possibilidade de locação do estabelecimento, o que, de acordo com as

estimativas repassadas à esta Equipe Técnica, poderá gerar uma receita

de aproximadamente R$ 10 mil mensais.

Por outro lado, caso não seja viabilizado o arrendamento do ponto,

a Recuperanda também aventa a possiblidade de alienação do imóvel

para quitar os créditos sujeitos à recuperação judicial.

No que se refere aos fretes, informou-se que permanecem sendo

realizados por três caminhões. Além disso, de acordo com o relato do Sr.

Diéverson, tais serviços de transporte passarão a ser o foco de atuação

da Recuperanda, podendo gerar um faturamento de R$ 50 a 70 mil

mensais. Nos últimos meses, junho e julho, estima-se que o faturamento

esteve na média de R$ 40 mil por mês.

Sobre o ponto, importante mencionar que esta Equipe Técnica

constatou que estão sendo construídas docas de carregamento na sede

da Recuperanda a fim de facilitar a logística dos serviços de frete. O

registro fotográfico das obras encontra-se no item “6” do presente

relatório.

Já a locação do aviário tem gerado receita de R$ 2.500 ao mês.



2.4 Reunião com a 
Conforme relatado pelo Sr. Dieverson – no que diz respeito ao

quadro funcional - atualmente a Recuperanda dispõem de dois

funcionários, os quais trabalham como motoristas. O próprio sócio

também realiza os serviços de frete com um dos caminhões da

Recuperanda.

Os pagamentos de despesas correntes como água, energia elétrica e

salários estão sendo quitados em dia.

Quanto aos débitos tributários, mencionou-se que a Recuperanda

aguarda retorno da Fazenda Nacional em relação ao pedido de

parcelamento tributário nos termos da novel Lei nº 14.112/2020. Os

tributos estaduais, por sua vez, estão sendo quitados regularmente.



3. CUMPRIMENTO 
DO PLANO

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 3.1. Cumprimento do Plano



3.1 Cumprimento do 
Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente às condições de pagamento de credores prevista no Modificativo ao Plano de

Recuperação aprovado em Assembleia-Geral de Credores:

CLASSE DESÁGIO CARÊNCIA PRAZO ENCARGOS PARCELAS

TRABALHISTA Sem deságio 30 dias da 
aprovação do PRJ 12 meses INPC 12 parcelas mensais 

consecutivas

GARANTIA REAL Sem deságio 24 meses 96 meses após o 
período de carência

No período de adimplemento, 
correção monetária da TJLP + 
juros remuneratórios de 10% 

ao ano;

No período de 
inadimplemento, além dos 

encargos acima, incide sobre 
os valores vencidos os juros 
moratórios de 1% ao mês e 

multa de 2%.

24 parcelas mensais 
consecutivas para 

pagamento de 
encargos financeiros 
durante o período de 
carência do principal;

96 parcelas mensais 
consecutivas para 

amortização do 
principal + encargos 

financeiros.

QUIROGRAFÁRIA 70% 24 meses 120 meses após o 
período de carência TR + INPC 120 parcelas mensais 

consecutivas

ME/ EPP 60% 24 meses 120 meses após o  
período de carência TR + INPC 120 parcelas mensais 

consecutivas



3.1 Cumprimento do 
Discrimina-se abaixo o status no que diz respeito aos pagamentos já realizados aos credores da Classe I – Trabalhistas, conforme previsto no

Plano de Recuperação Judicial:

NOME CREDOR CRÉDITO (QGC) CRÉDITO COM 
DESÁGIO PAGAMENTO DÍVIDA RESIDUAL STATUS DE 

CUMPRIMENTO

ANDRESSA RIBEIRO R$             8.332,18 R$             8.332,18 R$             8.332,18 R$                   - P

ENORI ALVES CARNEIRO R$             9.568,00 R$             9.568,00 R$             9.568,00 R$                   - P

IVO MACEDO MUNIZ R$             5.450,42 R$             5.450,42 R$             5.450,42 R$                   - P

PAULO SÉRGIO SOUZA NETO R$             3.616,89 R$             3.616,89 R$             3.616,89 R$                   - P

Nota: até o dia 31/08/2021, havia sido realizado o pagamento de 12 das 12 parcelas previstas no plano, no que diz respeito aos créditos

trabalhistas.



3.1 Cumprimento do 

Discrimina-se abaixo o status no que diz respeito aos pagamentos já realizados aos credores da Classe II – Garantia Real, conforme previsto

no Plano de Recuperação Judicial:

NOME CREDOR CRÉDITO COM DESÁGIO TOTAL PAGO REMANESCENTE STATUS DE 
CUMPRIMENTO

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA – BADESC R$ 1.381.325,62 R$ 1.381.325,62 R$ 212.860,81 R$ 1.168.464,81 O

COOPERATIVA SICOOB R$ 172.829,40 R$ 172.829,40 R$ 172.829,40 R$ - P

O Até o momento, de acordo com os extratos do BADESC (doc. Anexo – ANEXO4 e ANEXO5), foram pagas as 12 primeiras parcelas do

BADESC, sendo que a parcela 28 (valor original de R$ 15.102,07) do processo 2011 0029 04 foi paga parcialmente (apenas R$ 4.525,93 do

valor original). Sendo assim, o restante do saldo (R$ 10.576,14) encontra-se aberto e em atraso.

P De acordo com a decisão proferida pelo juízo no evento 369 dos autos da Recuperação Judicial, o crédito da SICOOB está excluído

dos efeitos do Plano de Recuperação, uma vez que a credora optou exercer sua garantia contra terceiro/ avalista. Diante disso, os valores

depositados judicialmente serão restituídos à Recuperanda.



4. Cumprimento 
das Obrigações

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 4.1. Cumprimento das Obrigações



4.1 Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado 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.

I. Conforme discriminado na página 16, há comprovantes de pagamento

pendentes de apresentação por parte da Recuperanda no que diz respeito ao

cumprimento do Plano de Recuperação;

II. A Administração Judicial uma vez mais relata sua preocupação em relação à

ausência de registros contábeis fidedignos e à extrema dificuldade enfrentada

para obter informações e documentos obrigatórios da Devedora. Recomendável,

portanto, pronunciamento deste MM. Juízo para determinar que a Recuperanda

observe o cumprimento das formalidades legais, inclusive sob pena de

destituição de seus administradores, na forma do art. 64, da LRF;

III. Destaca-se, ainda, que os honorários devidos à Administração Judicial referentes

aos meses de junho, julho e agosto de 2021 estão em atraso.



5. Registro de 
Atividades

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 5.1. Registro de Atividades



5.1 Registro de Atividades



5.1 Registro de Atividades



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/SC 50.278

Victória Klein
Advogada Corresponsável

OAB/SC 52.615

Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC 96.647/O-9

Gabriel Masiero
Equipe Jurídica

José Paulo Japur
Coordenador Geral

OAB/SC 50.157

Isabela Zeferino Reinaldo
Equipe Contábil




