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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA FERNANDA PINHEIRO 

TRACTENBERG, DD.ª JUÍZA DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA 

COMARCA DE DOIS IRMÃOS – RS. 

 

 

 

 

→ Autos nº 145/1.17.0000730-3 

 

 

RELATÓRIO  

ART. 22, II, “c”, DA LRF 

    

  

    A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada e 

compromissada1 nos autos da Recuperação Judicial requerida pelas 

sociedades empresárias FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNES 

BOA VISTA LTDA. (CNPJ nº 03.899.917/0001-68), FRIGORÍFICO 

HAUBERT LTDA. – EPP (CNPJ nº 90.623.174/0001-01), HAUBERT & 

ALLES ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. - ME 

(CNPJ nº 17.724.241/0001-86) e PIRATINI LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA. – EPP (CNPJ nº 04.531.370/0001-06), vem, respeitosamente, 

apresentar o relatório das atividades das Recuperandas relativamente ao 

mês de novembro de 20172, o que faz nos seguintes termos:  

 

 

1.               DO ESTÁGIO PROCESSUAL. Trata-se de 

Recuperação Judicial requerida em 05/05/17, com o deferimento do 

processamento em 18/05/17. 

 

O edital do art. 52, §1º, da LRF, foi publicado em 

20/05/17. 

 

                                                             
1 Termo de compromisso na fl. 848. 
2 Texto elaborado com auxílio do consultor Felipe Camardelli. 
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O edital contendo a relação de credores do art. 7º, 

§ 2º, e o aviso de recebimento do plano de recuperação previsto no art. 53, 

parágrafo único, ambos da LRF, foi publicado em 21/09/17. 

 

No prazo assinalado pelo art. 55, da LRF, diversos 

credores apresentaram objeção ao plano de recuperação apresentado pelas 

Recuperandas. Em função disso, foi convocada a assembleia-geral de 

credores para os dias 25/01/18, em primeira convocação, e 22/02/18, em 

segunda convocação, a ser realizada no salão do júri do Fórum da Comarca 

de Dois Irmãos. 

 

É como se encontra o processo.  

 

 

2.              DA VISITA À SEDE DAS RECUPERANDAS. A 

Administração Judicial fez nova visita à sede das Recuperandas em 

12/01/2018. 

 

Na oportunidade fomos recebidos pelo Sr. Adélcio 

Haubert, responsável pelo setor industrial, pelo Sr. Leonardo Machado, 

consultor e membro do conselho consultivo, e pelo Sr. Tiago Alles, 

responsável pelo setor comercial. 

 

Questionados sobre o andamento das atividades 

empresariais, relataram efetividade no aumento do número de cabeças de 

gado abatidas diariamente, fato que está permitindo o alcance do equilíbrio 

econômico-financeiro. 

 

Referiram o fim do contrato de trabalho de antiga 

colaboradora e a contratação de novo profissional com experiência na 

obtenção do registro SISPOA, licença ambiental necessária à comercialização 

interestadual de produtos. 

 

Além disso, em razão da proximidade das datas 

para realização da Assembleia-Geral de Credores, os diretores das 

Empresas, em conjunto com o consultor contratado e com os procuradores 

responsáveis pelo patrocínio da Recuperação Judicial, estão trabalhando para 
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ajustar o plano de recuperação às expectativas dos credores e com isso obter 

aprovação e a consequente concessão do procedimento recuperatório. 

 

Por fim, no recorrido pelas instalações das 

Empresas, não se verificou qualquer anormalidade nas atividades. 

 

  

3.    DA ANÁLISE DAS RECUPERANDA. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o grupo empresarial manteve, de janeiro de 2017 a 

novembro de 2017, interrompidas as atividades geradoras de receita das 

empresas FRIGORÍFICO HAUBERT LTDA. – EPP e PIRATINI LOGÍSTICA E 

TRANSPORTES LTDA. – EPP. Assim, excetuando-se as receitas de 

arrendamento das instalações entre as Empresas do grupo, as receitas do 

grupo e suas atividades permanecem concentradas exclusivamente na 

Empresa FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNES BOA VISTA LTDA.  

 

Dessa forma, passamos à análise dos números do 

FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNES BOA VISTA LTDA. no mês 

de novembro de 2017, em comparação aos demais meses do ano. Destaca-

se que todos os valores referidos no presente relatórios estão expressos em 

milhares de reais (R$). 

 

 

3.1    DA RECEITA BRUTA Com base nas 

demonstrações de resultado do exercício dos referidos períodos, verifica-se 

que a receita operacional bruta da Empresa apresentou o seguinte 

comportamento, detalhado no quadro abaixo: 
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Verifica-se um aumento significativo no volume de 

receitas no mês de novembro de 2017, demonstrando continuidade no 

aumento das atividades da Recuperanda. De acordo com os responsáveis 

pela Empresa, a expectativa é de que as licenças para operar fora do Estado 

do Rio Grande do Sul alavanquem as receitas a partir do início do ano de 

2018.  

 

Nesse sentido, a diretoria informou que realizou a 

contratação de profissional que já pertenceu ao quadro do SISPOA na 

condição de fiscal sanitário, possuindo experiência na tramitação de 

processos para obtenção de licenças. A diretoria acredita que um profissional 

com esse conhecimento contribuirá bastante na agilidade do processo de 

adequação do Frigorífico às mais rígidas normas do órgão fiscalizatório 

competente. 
 

3.2    DAS ATIVIDADES DA EMPRESA Importante 

indicador de atividade no FRIGORÍFICO E DISTRIBUIDORA DE CARNES 

BOA VISTA LTDA., o número de cabeças de gado abatidas mensalmente, em 

linha com viés que havia apresentado nos últimos meses imediatamente 

anteriores, também teve um aumento no mês de novembro de 2017. Senão 

vejamos:  
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No mês de novembro de 2017, a Recuperanda 

novamente apresentou crescimento no número de cabeças de gado abatidas.  

Atualmente, 4.780 animais são abatidos mensalmente. Conforme informado 

pelo conselho consultivo da Empresa, o plano de recuperação prevê que o 

número de abates se mantenha em crescimento.  
 

3.3    DO RESULTADO. Apresenta-se abaixo o resultado 

líquido do período novembro de 2017, em comparação com os demais meses 

do ano: 
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Verifica-se que, apesar da melhora no resultado 

líquido do segundo semestre, no mês de novembro a Empresa apresentou 

resultado significativamente negativo. Segundo os diretores da Recuperanda, 

além do baixo preço médio de venda do quilo da carne praticado no período, 

por razões sanitárias houve a interdição do setor de graxaria do Frigorífico. 

Esse setor, além de ser responsável por parcela relevante da receita, é o que 

apresenta a melhor margem líquida. Conforme informado pela diretoria, a 

graxaria permaneceu interditada durante 15 dias.  

 

No que diz respeito ao plano elaborado pelo 

conselho consultivo para retomada imediata da saúde financeira do Frigorífico 

Boa Vista, importante destacar que tanto a autuação lavrada pela Receita 

Estadual, ocorrida no mês de outubro, quanto o fechamento da graxaria no 

mês de novembro, por relevante período de tempo, certamente contribuíram 

para retardar esse processo.  

 

3.4    DO QUADRO FUNCIONAL. O número de 

empregados com carteira assinada ao final do mês de outubro de 2017 era 

de 213 empregados. Abaixo demonstra-se a evolução desse número ao longo 

do ano:  
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3.5    DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. Com base 

nos demonstrativos contábeis da Empresa e nas informações transmitidas por 

seus diretores, a Administração Judicial sublinha os seguintes aspectos 

referentes às obrigações da Recuperanda: 

 

a) no que diz respeito às obrigações com o Fisco Estadual, a Empresa 

informou que os recolhimentos estão em dia. Já em relação às 

contribuições federais relativas ao período pós pedido de Recuperação 

Judicial, existem atrasos nos recolhimentos de INSS. A Empresa 

informou ainda que as demais obrigações tributárias federais correntes 

estão em dia, mas que possui ainda valores em atraso relativos ao 

período anterior à Recuperação Judicial. A fim de equacionar esses 
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débitos, a intenção da Empresa é ingressar com pedido de 

parcelamento dessas dívidas nos primeiros meses do ano de 2018; 

 

b) a administração da Empresa informou que não contraiu novos 

empréstimos ou financiamentos após o pedido de Recuperação 

Judicial, fato corroborado pelos números apresentados nos 

demonstrativos contábeis; 

 

c) a Recuperanda não realizou novas aquisições de ativo imobilizado 

após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial; 
 

d) conforme extratos apresentados, as despesas correntes vêm sendo 

pagas de forma tempestiva, respeitando os prazos concedidos pelos 

fornecedores. 
 
 

 

4.    DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL. A Recuperanda vem honrando o pagamento dos honorários da 

Administração Judicial, provisoriamente arbitrados pelo Juízo.  

 

 

5.    Sendo o que havia a relatar, a Administração 

Judicial fica à disposição deste MM. Juízo e dos interessados para todo e 

qualquer esclarecimento que se fizer necessário.     

     
Dois Irmãos, 15 de janeiro de 2018. 

 
 
 

BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL  
 
 
 

Rafael Brizola Marques   
OAB/RS nº 76.787 

 

José Paulo Japur   
OAB/RS nº 77.320 

 

Guilherme Falceta  
OAB/RS 97.137 

 


