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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA DA 1ª VARA CÍVEL 
ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA 
COMARCA DE CUIABA-MT 
 
 

Processo PJE: 1031197-83.2019.8.11.0041 

Recuperanda: S. BOSS MATTOZO – ME (em recuperação judicial) 

 

 

 

     

  

      

   SÍLVIA MARA LEITE CAVALCANTE, Administradora 

Judicial nomeada no processo em referência, no qual figura como Recuperanda 

a empresa S. BOSS MATTOZO – ME (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em 

cumprimento ao que dispõe o art. 22, inciso II, alínea “a” e “c” da Lei 

11.101/2005, no qual estabelece a obrigação de do Administrador Judicial 

fiscalizar as atividades da Recuperanda, vem mui respeitosamente a Vossa 

Excelência, apresentar o Relatório Mensal de Atividades. 

  

   Coloca-se à disposiçao deste d. Juízo para quaisquer 

esclarecimentos que porventura fizer necessário. 

 

   Termos em que, 

   Pede Deferimento. 

 

   Cuiabá, 05 de março de 2020 

 

   

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE 

Administradora Judicial - CRCMT 6050 
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NOVEMBRO/2019 A JANEIRO/2020 
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RELATÓRIO TÉCNICO MENSAL –  

 

 

1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIAS 

DA COMARCA DA CAPITAL/MT 

 

PROCESSO PJE: 1031197-83.2019.8.11.0041 

 

RECUPERANDA: S. BOSS MATTOZO –  

ADMINISTRADOR JUDICIAL – SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE 

 

 

 

FINALIDADE: apresentar Relatório Técnico Mensal em cumprimento ao art. 22, 

inciso II, alinea “a” e ‘c” da Lei 11.101/2005, com fito de prestar contas das 

ativiades desenvolvidas pela Recuperanda nesse periodo, com a correlação entre 

as informações contábeis analisas por meio do Balanço Patrimonial, Balancete e 

livros contábeis que o acompanham – RAZÃO CONTÁBIL e as atividades 

efetivadas e apuradas por meio de diligência e reunião técnica na sede da 

empresa com a presença dos representadas da Recuperanda. 
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S U M Á R I O 

 

 

 

1 – VISTORIA TÉCNICA;  

 

2 – DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL; 

 2.1 – Cumprimento das fases estabelecidas no Edital; 

 

3– DA ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS; 

  

 3.1 – Da Folha de Pagamento mes de novembro/2019 a janeiro/2020 

3.2– Do pagamento dos Encargos Sociais (INSS e FGTS)   

novembro/2019 a janeiro/2020; 

 3.3 – Do pagamento de tributos competencia atual e demais 

competências; 

 3.4 –  Dos Balanços Contábeis e suas Demonstrações; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num. 29929074 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - 06/03/2020 10:46:46
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWLVGWNXR



 

 

5 

 

1 – VISTORIA TÉCNICA;  

 

 O objetivo do RMA (relatório mensal do administrador) é trazer 

conhecimento ao Juízo a situação das atividades mensais da empresa em 

recuperação, em cumprimento ao artigo II, alínea “a” e “c” da LRF. 

 

Este relatório relata as análises e levantamentos efetuados 

durante a visita técnica realizada na sede da empresa na presença de 

representantes da Recuperanda onde foi constatado que a empresa está 

em pleno funcionamento de suas atividades, com rotatividade de clientes, 

manutenção de estoques de forma continuada. 

 

2 – DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

A LRF determina ao Administrador Judicial o dever de acompanhar e fiscalizar o 

regular cumprimento dos prazos estabelecidos e na decisão de deferimento da 

Recuperação Judicial pela empresa Recuperanda, portanto, a seguir 

apresentamos os prazos desginados: 

 

1) Ajuizamento da RJ -   15/07/2019;                                                  

2) Despacho do Deferimento de Processamento da Recuperação Judicial – 

18/07/2019; 

3) Publicaçao do Deferimento no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso  nº 

27567 publicado em 14/08/2019; 

4) Prazo para habilitações e Divergências com AJ – 29/08/2019; 

5) Apresentação da Segunda de credores e Publicação do Plano de 

Recuperação Judicial, publicado no Diário Oficial do Estado nº 27612 de 

16/10/2019 -  

6) Prazo final para impugnaçoes contra a 2ª relação de credores, art. 8º da 

LRF – 27/10/2019; 

7) Prazo para objeçoes ao PRJ – 18/11/2019; 

8) Prazo para realização da Assembléia Geral de Credores – 14/01/2020; 
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No período de habilitações e divergências foram enviados 02 (dois) 

comunicados de divergência pelos credores Banco Itau S/A e Banco do Brasil S/A. 

Em relação aos credores de origem trabalhista, pelo motivo de desligamento do 

quadro de pessoal foram excluídos do quadro de credores trabalhistas os 

seguintes funcionários: Daniel Bruno Almeida Campos, Emanoelly Baleeiro 

Botelho, Maria Aparecida de Campos Mattozo e Raony Eduardo Guimaraes de 

Oliveira. 

 

Os credores que apresentaram divergência de seus créditos tiveram ciencia 

do julgamento administrativo por meio da protocolização da manifestação sobre 

as divergência nos autos de processo. 

 

A apresentação do plano de recuperação pela empresa Recuperanda foi 

tempestiva. Ocorreu no dia 16/10/2019 (ID 25069180 - Pág. 2), conforme 

determina o Art. 53 da LRF que determina que seja feito em até 60 dias da data 

do deferimento do Processamento da Recuperação Judicial. 

 

Aos 16/10/2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a 

Segunda Lista de Credores elaborada por esta Administradora Judicial conforme 

determina o artigo artigo 7º, § 2º e ainda Sobre o Recebimento do Plano de 

Recuperação Judicial (art. 53, § único), designando prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de objeção que poderá ser feito por qualquer credor (art. 55 da 

LRF). 

 

Cumpre observar que o Banco do Brasil S/A apresentou objeção ao Plano 

de Recuperação Judicial conforme ID 25069180 pag 03 assim como o Banco Itaú 

S/A (ID ID 26428337) todavia, convem ressaltar que o BANCO ITAU S/A, nao 

teve seus créditos abrangidos na Segunda Lista de Credores, conforme 

publicação já acostada aos Autos. 
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3 – DA ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS OBRIGATÓRIOS; 

 

3.1 -  Da Folha de Pagamento  

  

 A empresa procedeu uma reorganização societária, constituindo uma 

empresa de terceirizaçao de serviços, denominada BOSS MATTOZO 

TERCEIRIZAÇÕES LTDA., com intuito de transferir os funcionários da 

Recuperanda para esta empresa, a fim de economizar em encargos sociais 

(INSS) uma vez que esta empresa foi enquadrada no regime de tributação 

da Receita Federal denominado SIMPLES NACIONAL, cuja tributação é 

mais econômica no que diz respeito aos recolhimentos da cota patronal e 

de terceiros da previdência social. 

  

 Foram transferidos 18 (dezoito) funcionários para esta empresa 

terceirizada de forma que na Folha de Pagamento da Recuperanda 

restaram apenas 07 (sete) funcionários, gerando, contudo uma economia 

previdenciária, os quais permanecem registrados até a data da elaboração 

deste Relatório. 

 

 De acordo com o que fora aferido pela contabilidade as folhas de 

pagamentos de encontram quitadas e regulares perante os empregados. 

  

3.2– Do pagamento dos Encargos Sociais (INSS e FGTS); 

 

De acorco com o que fora aferido pela contabilidade, os encargos 

sociais, incluindo GPS (guia de pagamento da previdencia social) e FGTS - 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS se encontram quitados e 

regulares. 

 

3.3– Do pagamento de tributos competencia atual e demais 

competências; 
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 Em análise efetuada na contabilidade da Recuperanda foi possível 

constatar os pagamentos dos tributos federais, os quais se encontram 

regulares, conforme comprovantes de pagamentos apresentados pela 

empresa. 

 

3.4 – Dos Balanços Contábeis e suas Demonstrações; 

 

 Da análise a escrituração contábil que dá origem aos Balanços Contábeis 

e Demonstração de Resultado, foi observado que houve compra de um Ativo 

(Veículo) no mes de outubro/2019 que embora tenho sido registrado na 

contabilidade da empresa, o veículo é de finalidade particular assim como foi 

procedida a venda de veículo de propriedade particular, nao podendo ser 

registrdo na contabilidade da empresa, sob pena de infringir o Principio da 

Entidade. 

 
 Há adiantamentos efetuados para os filhos da Titular da Empresa, cuja 
explicação foi obtida junta a Contadora responsável ténica da empresa como 
sendo destinado a despesas pessoais para tratamento médico da Titular da 
empresa;   
 

          O saldo registrado no Ativo – como saldo credor referente ao Banco Itaú 
no montante de R$  73.227,27 foi recontabilizado para a conta do PASSIVO 
CIRCULANTE. 
 

 Nao houve vendas de ativo no periodo de novembro de 2019 a janeiro de 

2020. Não houve aumento de ativo e passivos consideraveis. O resultado dos 

meses de dezembro/19 e janeiro/2020 foi superavitário, demonstrando uma 

pequena recuperação financeira. 

 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

 Na vistoria realizada em 14/02/2020 na sede da empresa recuperanda, foi 

possível observar que esta se encontra em plena atividade. 

 Esta Administração analisou todos os registros contábeis e extratos 

bancários, se limitando a apresentar informações do Balanço Patrimonial e DRE 
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que julgou mais relevantes, não anexando a este Relatório por conter 

informações empresariais sigilosas, todavia, ficará à disposição das partes 

interessadas. 

Quanto ao processamento da Recuperação Judicial até o momento foram 

cumpridas por esta Administração e pela Empresa todas as etapas processuais 

previstas na LRF. 

 O Plano de Recuperação Judicial foi devida e tesmpestivamente 

apresentado pela Recuperanda, ocorrendo apenas uma objeção válida, estando 

por publicar a data da Assembléia Geral de Credores, com data a ser definida 

pelo d. Juízo. 

   

   Cuiabá, 05 de março de 2020. 

 

  

 

SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE 

Administradora Judicial 

Num. 29929074 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - 06/03/2020 10:46:46
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAWLVGWNXR


	Cabeçalho
	Índice
	Relatório social | NUM: 29929071 | 06/03/2020 10:45
	Relatório social | NUM: 29929074 | 06/03/2020 10:45

