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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DA 

COMARCA DE GETÚLIO VARGAS/RS: 

 
 
 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

050/1.16.0000519-7 

 
 
 

GENIL ANDREATTA, Administrador 

Judicial de COMÉRCIO E TRANSPORTE 

SM LTDA E TRANSPOSUL 

TRANSPORTES LTDA, (em Recuperação 

Judicial), vem, perante Vossa Excelência, 

em cumprimento ao disposto no art. 22, 

inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2055, 

apresentar o relatório mensal das atividades 

da Recuperanda no mês de Junho de 2016, 

conforme passa a aduzir:  

 

 
1.O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

A Recuperanda vem cumprindo suas 

obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas 

mensais, atendendo ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as 

informações de suas atividades estão sendo prestadas a este 

Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a 

apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda durante 

o mês de Junho de 2016, salientando que todos os documentos que o 

compõem estão à disposição das partes interessadas no endereço do 

Administrador Judicial, sito a Rua Sete de Setembro, nº 1531, Bairro 

Centro, Santo Ângelo, informa também, que o presente também está 

disponível no site www.recuperacaojudicial.net.br. 
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2.SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  
 
 

 Após análise de documentos e informações 

obtidas junto a COMÉRCIO E TRANSPORTE SM LTDA E 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA, demonstramos a seguir resumo 

de suas atividades. 

 
 
3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES:  
 
 
3.1 Relatório das Atividades:  
 

As Recuperandas COMERCIO E TRANSPORTES 

SM LTDA E TRANSPOSUL forneceram um relatório das atividades e 

acontecimentos no início do período de RJ. 

 

Ambas as empresas de transporte de cargas 

encontram-se em atividade de transporte de cargas, sendo o maior fluxo 

de cargas líquidas, (óleo vegetal, glicerina e água de etc), além de 

transporte de farinhas, cimento e grãos. Uma parte dos cavalos está 

acoplada em carreta tipo tanque, e outra parte em carreta tipo 

graneleira.  

 

O Cliente da Recuperanda, BSBIOS da cidade de 

Passo Fundo, está mantendo fluxo de cargas de glicerina baixo em face 

da crise brasileira. Porém continua pagando os fretes como sempre fez 

no prazo de trinta dias. 

 

Já o cliente OLFAR, da cidade de Erechim, está 

mantendo bom fluxo de cargas, com destino a Sulina, em Guaíba, 

também mantendo seus pagamentos no prazo de vinte e um dias. 

 

    A empresa Câmera tem solicitado os serviços da 

Recuperanda quando tem lotes vendidos, sendo o pagamento  efetuado 

em dia, no prazo de quinze dias. 
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    A Prisma, igualmente solicita os serviços da 

Recuperanda quando tem cargas disponíveis,  pagando seus fretes no 

prazo de vinte dias. 

 

Já a empresa Granol, solicita os serviços quando 

disponibiliza lotes vendidos, sendo que o pagamento acontece em 

quinze dias a partir da  fatura.  

 

As farinhas Hoopen Petry, Santa Maria, Antoniasi, 

e Cotriel, também solicitam os serviços quando tem produção e venda, 

fato que é normal, pagando seus fretes com cheques para vinte dias e 

outros para trinta dias. 

 

    Portanto, as empresas Recuperandas estão 

trabalhando, com fluxo razoável para o período. Fator este que está 

prejudicando muito ambas as empresas, pois são empresas familiares e 

trabalham em conjunto, são além da crise, que não proporciona trabalho 

a todo vapor, a época que atravessa onde muitos acontecimentos tristes 

e de grandes gastos parecem não cessar. O grupo diretivo e de trabalho 

pensante encontra-se desgastado, porém atuante. 

 

FATORES QUE ESTÃO PREJUDICANDO E 

ABALANDO AS EMPRESAS: As empresas Comercio e Transportes SM 

Ltda e Transposul Transportes Ltda, empresas de transporte de cargas,  

apresentam  as seguintes situações. 

 

No dia 23.05.2016, o veículo de placas ISM2580, 

em nome da empresa TRANSPOSUL, após carregar na empresa 

Câmera, teve que ser rebocado com serviço de guincho, para Mecânica 

Diesel NK, onde foi realizada verificação  completa, e diagnosticado que 

é necessário fazer um novo motor, e troca de bloco. Como a empresa 

não está em condições financeiras de realizar este gasto que é elevado, 

o caminhão permanece parado nesta mecânica. Entretanto, ESTE FOI 

ARRUMADO, COLOCADO UM MOTOR COM PROCEDENCIA E NOTA 

FISCAL. 
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No dia 21.06.2016, o veículo de placa ISM2565, 

igualmente em nome da empresa TRANSPOSUL, após carregar na 

empresa Cooperativa Mista São Luiz Ltda, teve que parar na oficina 

Antonio Luis Toniolli, sendo que o orçamento ficou em torno de 

R$15.687,00, sendo que as peças foram adquiridas da empresa 

SCHERER, tendo sido pago a vista, valor este menor do que o orçado 

pela oficina. Ainda houve o pagamento do valor de R$3.950,00, relativo 

ao depósito, na conta da oficina no dia 24.06.2016. ESTE VEÍCULO FOI 

CONSERTADO COM PEÇAS COMPRADAS NA SCHERER E A 

MECANICA DIESEL NK NOS ATENDEU NOVAMENTE. 

 

Já o veículo de placa IKM2466, de propriedade da 

empresa TRANSPOSUL, no dia 20.06.2016, teve que ser rebocado para 

Mecânica Diesel NK, onde foi realizada a verificação e foi constatado 

que parte do motor deveria ser feita. ESTE VEÍCULO FOI 

CONSERTADO COM PEÇAS SEMI-NOVAS E A MECANICA DIESEL 

NK ATENDEU PRONTAMENTE.  

 

O veículo de placa GOR3669, no dia 23.06.2016, 

após ter carregado na Cooperativa Mista São Luis, estragou na estrada, 

tendo que ser rebocado por Guincho, para Mecânica Diesel NK, onde foi 

constatada que é necessário fazer um motor novo. Como a empresa não 

está em condições financeiras de realizar essa manutenção, o veículo 

encontra-se parado na mecânica. ESTE VEÍCULO ESTÁ SENDO 

CONSERTADO, COLOCADO O MOTOR DO VEÍCULO ACIDENTADO 

PLACA LZZ0983, UMA VEZ QUE O MOTOR SOBROU 

PARCIALMENTE E O RESTANTE TEVE PERDA. 

 

Houve a demissão do motorista Sergio Das Neves 

Flores, devido ao tempo do veículo estar parado, sendo pagas todas as 

verbas, bem como o aviso-prévio de 30 dias, entretanto, a Recuperanda 

recebeu comunicado em 18.06.2016, que o mesmo ingressou 

judicialmente contra empresa (autos nº 00208425420165040664).  
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No dia 22.06.2016, o veículo de placa LZZ0983, em 

nome da Comercio e Transportes SM Ltda, ao se dirigir á empresa 

OLFAR, colidiu com 6 veículos. A fim de cobrir as despesas com 

terceiros, a empresa Recuperanda acionou o seguro contra terceiros. 

Inclusive para amparar a família da vítima fatal.  O conjunto cavalo e 

carreta da empresa se encontra detido no pátio do Guincho, para 

perícia. Para os veículos da empresa não há cobertura de seguro. 

 

Por fim, no dia 17.07.2016, o veículo de placa 

MAY8944, chegou de viagem, e o motorista estacionou na frente da sua 

residência, na cidade de Estação/RS, as 20.00hrs, e as 03.00hrs, o 

caminhão desceu ladeira abaixo atingindo uma casa. O acidente não 

teve feridos nem vítimas fatais, ocorrendo apenas danos no caminhão e 

na casa. Para a casa já foi acionado o seguro contra 3º e o caminhão vai 

ser consertado na própria empresa. 

 

    Abaixo, relação de entradas e saídas das 

Recuperandas: 

 

TRANSPOSUL TRANSPORTES LTDA 

  JUNHO/16 

FRETES     R$ 250.047,43  

TRANSFERÊNCIAS COLIGADA     R$ 101.000,00  

TOTAL ENTRADAS    R$ 351.047,43  

FORNECEDORES    R$ 228.148,82  

FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS     R$   54.249,48  

EMPRÉSTIMOS E JUROS     R$   26.946,06  

IMPOSTOS ----------  

TOTAL SAÍDAS    R$ 309.344,36  

SALDO ANTERIOR                       ---------    

SALDO FINAL     R$   41.703,07  

  

  

  

COMÉRCIO E TRANSPORTE SM 

 JUN/16 

FRETES                                  812.312,56 

TOTAL ENTRADAS                                  812.312,56 

FORNECEDORES                                 466.818,70 

FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS                                 104.054,87 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  6 

Rua Sete de Setembro, 1531 – Centro - CEP 98804.583 – Santo Ângelo (RS) (055)3312-2045  

 

 

EMPRÉSTIMOS E JUROS                                     18.670,32 

IMPOSTOS                                      3.816,96 

TOTAL SAÍDAS                                  593.360,85 

SALDO ANTERIOR                                  - 

SALDO FINAL                                  218.951,71 

 

 

   Getúlio Vargas, 15 de julho de 2016. 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


