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MERITISSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DE DIREITO DA 1ª VARA 
CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT 
 
 
 
Processo nº. 1021847-03.2021.8.11.0041 
Requerentes:  Malta Assessoria de Cobranças Ltda. 
   Gustavo Pereira Malta Eireli ME 
   Pablo da S Malta Eireli 
   L F Machado Eireli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUGAYR FRANCISCO PINHO CAMPOS, Contador e 

Perito Contábil com registro no Conselho Regional de Contabilidade sob nº 

7.929, com endereço profissional na Avenida Miguel Sutil, nº 8.000, 16º 

Andar, Sala 1603, Edifício Santa Rosa Tower, bairro Ribeirão do Ponte, 

Cuiabá/MT, CEP 78.040-400, e-mail dugayr@networkconsultores.com.br, 

fone (65) 98111-9544, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência 

apresentar e requerer a juntada do 

 

 
 

LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA  
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1) CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
A Lei 11.101/05 em seu Artigo 51-A Parágrafo Primeiro, incluído pela Lei 
14.1128/2020, estabelece que: 
 

“Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, 
poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear um 
profissional de sua confiança, com capacidade técnica e 
idoneidade, para promover a constatação exclusivamente 
das reais condições de funcionamento da requerente e da 
regularidade e da completude da documentação 
apresentada juntamente com a petição inicial”.  

 
Assim sendo, o D. Juízo determinou a realização da VERIFICAÇÃO PRÉVIA, 
cujo objeto se resume em: 
 

2.1) O Perito deverá promover a constatação das reais 
condições de funcionamento das empresas requerentes e 
análise da regularidade e da completude da documentação 
apresentada juntamente com a petição inicial. 

 
A Verificação Prévia teve seu início na data de 25/06/2021, após a assinatura 
do Termo de Compromisso, com a protocolização na presente data de 
05/07/2021. 
 
Após análise dos documentos e informações trazidas aos Autos, procedeu-se 
diligência objetivando a solicitação de documentação complementar 
necessária, realização de visita técnica e por fim a análise documental e 
elaboração do Laudo. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
2) OBJETIVOS E METODOLOGIA 
 
 
O objetivo do presente Laudo é subsidiar e munir de informações e elementos 
técnicos o Douto Juízo em relação aos documentos exigidos por meio dos 
Artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 relativo às empresas Requerentes 
Malta Assessoria de Cobranças Ltda., Gustavo Pereira Malta Eireli – ME, 
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Pablo da s Malta Eireli e L F Machado Eireli, amparada nos requisitos legais, 
a fim de que seja apreciado o pedido de processamento do requerimento de 
Recuperação Judicial que traz consigo as benesses sociais da LRF. Para 
tanto, foram analisadas todas as peças juntadas no Processo assim como as 
demais peças juntadas durante a Constatação Prévia, objetivando certificar o 
preenchimento dos requisitos básicos previstos na Lei e sua confrontação com 
a escrituração contábil, em especial aos documentos contábeis que se referem 
o Artigo 51 da LRF. 
 
 
 
3) BREVE HISTÓRICO EXTRAÍDO DOS FATOS NARRADOS PELA 
EMPRESA 
 
 
Trata-se de pedido de recuperação judicial cuja judicialização se deu em 16 
de junho de 2021. 
 
De acordo com a análise efetuada por meio do Contrato Social e Cadastro 
CNPJ de cada Empresa, o início da atividade das empresas se deram nas 
seguintes datas: 
 

 Malta Assessoria de Cobrança Ltda. - 13/03/1997 
 Gustavo Pereira Malta Eireli - 15/07/2016 
 Pablo da S Malta Eireli - 26/05/2012  
 L F Machado Eireli - 17/01/2018. 

 
Logo, se pode concluir que todas tem mais de 02 anos de exercício mercantil. 
Relata as Requerentes, que a Empresa Malta Assessoria de Cobranças Ltda., 
é uma empresa de recuperação de créditos via contact-center com atuação 
nacional. Iniciou sua trajetória há mais de 24 (vinte e quatro) anos na cidade 
de Porto Velho/RO, vindo depois para Cuiabá/MT, onde permanece até os 
dias atuais e centraliza a maior parte de sua operação. 
 
O Grupo Malta hoje é constituído pela Empresa Malta Assessoria de 
Cobranças composta, sendo a Matriz localizada em Porto Velho/RO e 07 filiais 
localizadas em Cuiabá, São Paulo, Campinas e Curitiba, além das empresas 
afiliadas localizadas em Cuiabá que são a GM Assessoria & Serviços ME, Gold 
Recuperação de Ativos e Serviço ME e L F Machado Eireli ME. 
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Alegam ser uma empresa que possui um potencial de empregabilidade 
significativo, chegando a ter 1.800 empregado ativos. Nos últimos 03 (três) 
anos o Grupo sofreu grandes perdas contratuais, que causaram prejuízos ao 
caixa da empresa, pela falta de retorno ao investimento empregados pelo 
Grupo Malta para atendimentos destes contratos rescindidos e a redução na 
receita. 
 
Com o início da pandemia, o Grupo Malta perdeu muitas receitas, uma vez 
que precisou flexibilizar e parcelar os recebimentos junto aos seus clientes, os 
quais também foram atingidos pela atual crise, com o objetivo de manter estes 
em seu portifólio e evitar novos distratos comerciais. 
 
Informa que os fornecedores do Grupo não tiveram a mesma complacência, 
acarretando assim o início dos processos, execuções, penhoras, constrições 
de bens, as negativações (Serasa e SPC). 
 
O Grupo Malta mantém as portas abertas e mantém o negócio viável. Clientes 
que haviam rescindido contratos, voltaram a procurar a empresa com a 
possibilidade de novos negócios, licitações antes paralisadas e bloqueadas 
começas a movimentar-se e o judiciário já vem reconhecendo a favor do Grupo 
a reversão de contratos rescindidos unilateralmente de forma ilegal.  
 
Os principais fatores que contribuíram para a atual crise financeira do grupo 
foram: rescisão de contatos, sendo alguns de forma ilegal, a pandemia que 
culminou em um aumento da inadimplência de vários clientes, bem como a 
falta de negociação por parte dos fornecedores. 
 
O mecanismo e procedimentos legais da Lei 11.101/05 é vital para 
organização e cumprimento do passivo do Grupo Malta, além de proporcionar 
condições para preparação da empresa para esse futuro promissor e com isso 
manter o funcionamento da empresa, a manutenção e geração de empregos! 
 
 
4) COMPETÊNCIA DO JUÍZO 
 
Conforme determina o art. 3º da LRF, a competência para deferir a 
recuperação judicial é o juízo do local do principal estabelecimento do devedor.  
As empresas Requerentes possuem sede ou filiais na cidade de Cuiabá/MT, 
onde inclusive são tomadas as principais decisões e realizadas as principais 
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transações, bem como, onde residem seus sócios administradores, portanto o 
juízo competente é o da 1ª Vara Civel. 
 

 
5) VISITA TÉCNICA 
 
Com a finalidade de evidenciar o funcionamento das atividades operacionais, 
foi realizada visita técnica a estrutura organizacional das empresas nos dias 
30/06/2021 e 01/07/2021, onde constatou-se o desenvolvimento da 
atividade da empresa e as condições estruturais.  
 
A visita na sede em Porto Velho/RO foi acompanhada pela Sra. Suelena 
(parente do sócio), que está atendendo a empresa há 03 (três) meses e o 
funcionamento é apenas na parte da manhã para recebimento de 
correspondência e outras demandas. A empresa encontra-se com as 
atividades paralisadas, informando que a quantidade de funcionários 
anteriormente era de aproximadamente de 10 (dez) pessoas. 
 
Na sede em Cuiabá/MT a visita foi acompanhada pelo Sr. Fábio (sócio) onde 
foi apresentado toda a estrutura da empresa, os funcionários, foi informado 
que o imóvel é próprio e que está em fase de construção uma estrutura nos 
fundos pré-moldada. Informaram que perderam 02 grandes carteiras (Caixa 
Econômica Federal e do Banco do Brasil), e que haviam construído uma 
estrutura para atendimento destes clientes (há no local guichês com as placas 
de identificação de cada banco), parte dos funcionários estão em home office, 
todavia na sede haviam muitos funcionários trabalhando nos guichês. 
 
Seguem os registros fotográficos das instalações das empresas: 
 
SEDE PORTO VELHO/RO: 
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SEDE CUIABÁ/MT: 
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6) DILIGÊNCIAS EFETUADAS 
 
Após analisadas todas as peças acostadas aos Autos, em especial os 
documentos elencados no Artigo 51 da LRF, foi constatada a necessidade de 
requerer a complementação de documentos. Para tanto, foi elaborado um 
Termo de Diligência com objetivo de solicitar a juntada dos seguintes 
documentos tendo como fundamento legal o § 1º do Artigo 51, que reza: “§ 
1º Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, 
na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do 
juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de 
qualquer interessado”. 
 
 
Foram solicitados documentos correspondentes a escrituração contábil 
da empresa conforme a seguir descrito: 
 

 DA CONTABILIDADE – EXERCÍCIOS 2018 a 2021 DAS EMPRESAS 
REQUERENTES:  

 
 Razão Contábil extraído do sistema contábil de utilização das empresas; 
 Balanços Contábeis enviados por meio da ECD – períodos 2018/2019; 
 Balancete analítico período 2018 a 2020 e parcial de 2021 extraído do 

sistema de escrituração contábil; 
 Relação de faturamento da empresa Malta Assessoria de Cobranças 

Ltda., da matriz e todas as filiais arroladas na inicial, do período de 2018 
a 2020 e do período de janeiro a abril de 2021; 

 Lista de credores de acordo com o estabelecido no art. 51, III, da LRF 
separado por empresa, com os seguintes campos preenchidos, e por: 

o Nome do credor; 
o Endereço; 
o Natureza do crédito; 
o Classificação do crédito; 
o Valor atualizado; 
o Origem do crédito; 
o Regime dos vencimentos; 
o Indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; 
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7) ANÁLISES EFETUADAS PELA PERÍCIA – VERIFICAÇÃO DOS 
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LRF 

 
 

7.1) DA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
Neste item, será exposto a análise dos documentos acostados aos autos, bem 
como os documentos solicitados através de diligência e apresentados pelos 
Requerentes, a fim de demonstrar o atendimento ou não dos requisitos 
elencados nos artigos 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005. 
 
 
 Artigo 47 da LRF: Requisito CUMPRIDO, ou seja, as Empresas 

Requerentes demonstraram a existência de Receita Operacional 
vinculada à atividade empresarial e que as estruturas físicas das 
empresas são suficientes para a consecução do negócio. 

 
 
 Artigo 48 da LRF: Requisitos CUMPRIDOS. As Requerentes 

apresentaram o contrato social e a inscrição no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica como documento comprobatório que exercem atividade 
há mais de 02 (dois) anos conforme ID 58297422 a 58298257 e 
declaração de não ser falida, não ter interposto o pedido de recuperação 
judicial nos últimos 05 (cinco) anos, bem como sob a condição de não 
possuir sócio controlador ou administrador condenado pelos crimes da 
lei falencial, conforme se verifica na inicial ID 58293535 – Pág. 32. 

 
 

 Artigo 51, Inciso I, da LRF: Requisito CUMPRIDO, conforme 
“EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS” constante no ID 58293538, que detalha 
as causas que levaram a empresa à crise econômico-financeira. 

 
 

 Artigo 51, Inciso II, da LRF: Trata da apresentação do demonstrativo 
contábil dos últimos 3 anos, que engloba o Balanço Patrimonial, 
Demonstração de Resultados Acumulados, Demonstração do Resultado 
desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de 
sua projeção e descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou 
de direito. 
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Requisito NÃO ANALISADO. Foram apresentados nos autos nos IDs 
58293540 A 58297110 os documentos referentes aos anos de 2018, 2019, 
2020 e até abril 2021, todavia, merecem análise mais detalhada e conciliada. 
Para tanto foram requeridos os documentos já citados por meio do Termo de 
Diligência para analise com mais acuidade, confirmação de saldos, conciliação 
com a lista de credores e validação dos saldos contábeis apresentados.  
 
O Artigo 51 a prevê que: § 1º Os documentos de escrituração contábil e demais 
relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à 
disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, 
de qualquer interessado;  
 
Portanto, até a data da emissão deste Laudo, as Requerentes não 
apresentaram, embora justificaram a necessidade de dilação de prazo para a 
disponibilização. 
 
 

 Artigo 51, Inciso III, da LRF: Requisito CUMPRIDO PARCIALMENTE 
diante da apresentação da Relação de Credores no ID 58297415, não 
foi apresentado a lista de credores de acordo com a diligência efetuado, 
desta forma, não foi possível efetuar a conferência da lista de credores 
com a contabilidade. 

 
 Artigo 51, Inciso IV, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da 

apresentação da Relação de Empregados no ID 58297417. 
 

 Artigo 51, Inciso V, da LRF: Requisito CUMPRIDO. Foi apresentado 
no ID 58297422 a 58298257 os atos de constituição das sociedades. 
 

 Artigo 51, Inciso VI, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da 
apresentação da lista de bens dos sócios no ID 58298260 a 58298271. 
 

 Artigo 51, Inciso VII, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da 
apresentação dos extratos bancários juntados no ID 58298274 a 
58301523. 
 

 Artigo 51, Inciso VIII, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da 
apresentação da certidão de protesto juntada no ID 58301525 a 
58302941. 
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 Artigo 51, Inciso IX, da LRF: Requisito CUMPRIDO diante da 
apresentação da declaração de ações judiciais existentes em nome das 
Requerentes juntada no ID 58302945 a 58302951. 

 

 
7.2) DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APRESENTADAS 
 
Este Perito deixa de apresentar a análise às Demonstrações Contábeis 
apresentadas tendo em vista que há necessidade da escrituração contábil e 
informações complementares já referenciadas, em destaque a Lista de 
Credores com as identificações corretas de forma a proceder com as 
conciliações e validações dos números apresentados, merecendo, portanto, a 
determinação de juntada nos Autos para devida e necessária confirmação.  
 
 
8) DA CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL: 
 
 
O Art. 69J da Lei 11101/2005 e alterações diz que: 
 
Art. 69-J) O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da 
realização da assembleia geral, autorizar a consolidação substancial de ativos 
e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam 
em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar 
a interconexão e a confusão de ativos e passivos dos devedores, de modo que 
não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de 
tempo ou recursos, cumulativamente com a ocorrência de no mínimo, 2 (duas) 
das seguintes hipóteses: 
 

I - Existência de garantias cruzadas; 
II - Relação de controle ou de dependência; 
III - Identidade total ou parcial do quadro societário; 
IV - Atuação conjunta no mercado entre as postulantes; 

 
Após a verificação das peças contábeis e documentos correspondentes aos 
atos constitutivos das empresas, se pode constatar que, em relação ao Art. 
69J, pelo menos 03 hipóteses estão devidamente preenchidas, tais como: 
relação de controle ou de dependência, identidade total ou parcial do quadro 
societário e atuação conjunta no mercado entre as postulantes. 
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 O sócio José Dilton de Souza Malta é irmão do Pablo da Silva Malta 

e Pai do Gustavo Pereira Malta.  
 
Os sócios, já acima citados, pertencem à mesma família. As quatro 
empresas requerentes ocupam o mesmo espaço físico, os mesmos 
funcionários e o ramos de atividade é interligado, utilizando a 
mesma equipe comercial para a operacionalização das atividades 
empresariais.  

 
 

 
 

As empresas possuem identidade de credores, fornecedores, sócio da mesma 
família, mesmo escritório contábil, transações financeiras entre elas, controle 
financeiro consolidado e ramo de atuação voltado a cobrança e recuperação 
de ativos. 
 

Portanto, no entendimento deste Perito, as Requerentes preenchem os 
requisitos previstos descrito no Art. 69J quanto a consolidação substancial, 
s.m.j; 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Considerando as análises acima referenciadas, se pode concluir 
que as empresas do Grupo Malta apresentaram os documentos 
comprobatórios dos requisitos previstos nos art. 47 e 48 da Lei nº 
11.101/2005. Quanto aos documentos elencados no Art. 51, necessário 
se faz a determinação da apresentação de documentos complementares 
para fins de conciliação e confirmação dos saldos contábeis, assim como 

EMPRESA MALTA ASSESSORIA GUSTAVO LF MACHADO PABLO MALTA

SÓCIO 
ADMINISTRADOR

 JOSÉ DILTON DE 
SOUZA MALTA 

 GUSTAVO 
PEREIRA MALTA 

 LUCIANA PEREIRA 
MACHADO 

 PABLO DA SILVA 
MALTA 

SÓCIO
 RAIMUNDO GILSON DE 

SOUZA MALTA 
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a Lista de Credores devidamente preenchida, pois tendo sido solicitados 
às Requerentes, as mesmas não conseguiram apresentar no prazo 
determinado, os quais seguem elencados a seguir:  

 
 
 Razão Contábil extraído do sistema contábil de utilização das empresas; 
 Balanços Contábeis enviados por meio da ECD – períodos 2018/2019; 
 Balancete analítico período 2018 a 2020 e parcial de 2021 extraído do 

sistema de escrituração contábil; 
 Relação de faturamento da empresa Malta Assessoria de Cobranças 

Ltda., da matriz e todas as filiais arroladas na inicial, do período de 2018 
a 2020 e do período de janeiro a abril de 2021; 

 Lista de credores de acordo com o estabelecido no art. 51, III, da LRF 
separado por empresa, com os seguintes campos preenchidos: 

o Nome do credor; 
o Endereço; 
o Natureza do crédito; 
o Classificação do crédito; 
o Valor atualizado; 
o Origem do crédito; 
o Regime dos vencimentos; 
o Indicação dos registros contábeis de cada transação 

pendente; 
  

  
 

 Este profissional reporta-se às considerações finais de seu 
trabalho, colocando-se à disposição do Juízo para os esclarecimentos que 
porventura se tornem necessários e posterior emissão de Laudo Pericial. 
 
  
 
    Cuiabá, 5 de julho de 2021. 
    
 
 
    DUGAYR FRANCISCO PINHO CAMPOS 

Contador CRCMT 7.929 
Perito do Juízo 
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