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 Incidente n. 0062825-78.2017.8.26.0100 

(Recuperação Judicial nº 1072469-28.2017.8.26.0100) 

 

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD, nomeado 

no processo de Recuperação Judicial de CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION S.A. 

DO BRASIL E OUTRAS (GRUPO ISOLUX BRASIL) como Administrador Judicial, 

vem, em atenção à r. decisão de fls. 3330/3336, item 1.5, apresentar o Relatório Mensal de 

Atividades, referente ao mês de agosto de 2017, anexo (doc. 1). 

 

Termos em que,  

pede deferimento. 

São Paulo, 16 de novembro de 2017 

 

 

 

ESCRITORIO DE ADVOCACIA ARNOLDO WALD 

Administrador Judicial 
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 Este relatório tem por objetivo apresentar a situação das recuperandas Corsán-Corviam Construcción S.A do Brasil (filial de sociedade estrangeira),
Isolux Ingenieria S.A do Brasil (filial de sociedade estrangeira), Isolux Projetos e Instalações Ltda., Isolux Projetos Investimentos e Participações Ltda. e
Isolux Corsám do Brasil, que integram o Grupo Isolux Brasil, no mês de setembro de 2017.

 Serviram de base para a sua elaboração as informações solicitadas e prestadas pelas devedoras, além de documentos por elas fornecidos, tais como:

 Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa e
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido) individuais de cada uma das recuperandas de Agosto/17 e Setembro/17;

 Relatório Fiscal (impostos incorridos e pagos em Setembro/17);

 Relatório RH (relatório de pessoal em Setembro/17);

 Fluxo de Caixa Direto (todas as entradas e saídas monetárias ou todos os recebimentos e pagamentos de Setembro/17) individual de
cada uma das recuperandas com as explicações das diferenças entre esse relatório e o Balanço Patrimonial;

 Extratos bancários ; e

 Comprovantes de pagamentos.

 Outra fonte para elaboração deste relatório foram as respostas a dúvidas por nós formuladas, com questionamentos de diversos aspectos, seja do
passivo, seja do ativo de cada uma das empresas.
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 Para conferência sobre o efetivo recolhimento de impostos, solicitamos e recebemos os extratos bancários comprovando o pagamento dos valores
relativos a débitos fiscais, o mesmo ocorrendo com os pagamentos dos valores relativos às despesas de pessoal.

 As informações obtidas, ressalte-se, não foram auditadas por empresa independente. Preocupamo-nos, todavia, em obter a confirmação de
informações prestadas por meio de documentos igualmente solicitados e examinados, inclusive em visitas realizadas nas empresas.

 Particularidade das recuperandas, no tocante à contabilidade, é o lançamento, a título de receitas, logo após a medição periódica da obra. Isto é, não
se aguarda a nota fiscal para o registro contábil.

 A situação financeira é apresentada de forma individualizada, por empresa em recuperação. Algumas informações foram consolidadas, considerado o
Grupo Isolux, especialmente o fluxo de caixa e o recolhimento de tributos.

 Neste mês, foram realizadas constatações in loco na obra do Rodoanel, conforme fotos que integram este RMA.

 Esperamos ter cumprido o desiderato da lei e colocamo-nos à disposição do MM. Juiz e também dos credores para outros esclarecimentos que
julgarem necessários.
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Organograma Grupo Isolux

LINHAS DE LARANJAL 
(SPE)

0,01 %

99,9 %

fls. 75



Ao lado, é apresentado o resultado consolidado de
cada recuperanda, bem como do Grupo Isolux,
referente ao mês de Setembro de 2017, com os
principais destaques abaixo:

 O Faturamento Líquido das Recuperandas no mês de
Setembro/17 atingiu R$ 7,1 milhões. A maior parte
desse valor é referente a obra do Rodoanel.

 Os custos totais atingiram R$ 6,6 milhões, resultando
em um Lucro Bruto de R$ 0,5 milhão positivo. O Lucro
Operacional de R$ 3,9 milhões foi resultante
principalmente de reembolsos de despesas do
Consórcio do Rodoanel e de conciliações realizadas na
conta de Fornecedores da Isolux Ingenieria S.A.

 As Despesas Financeiras do Grupo Isolux atingiram R$
0,5 milhão nesse mês.

 No mês de Setembro/17, portanto, as recuperandas (o
Grupo) apresentaram atividade operacional com
resultado operacional positivo. Exceto a Corsán-
Corviam, que apresentou Lucro Líquido de R$ 1,2
milhão, e a Isolux Ingenieria S.A., que apresentou Lucro
Líquido de R$ 2,3 milhões, as demais tiveram prejuízos
decorrentes principalmente de despesas
administrativas e financeiras.

6

Informações Financeiras - Resultado do Grupo Isolux –
Setembro/17
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Ao lado é apresentado o Fluxo de entradas e saídas
de cada empresa recuperanda e o consolidado do
Grupo Isolux para o mês de Setembro de 2017,
merecendo destaque:

 O Grupo Isolux obteve entradas de caixa que somam
R$ 6,5 milhão. Os principais valores são referentes a
Obra do Rodoanel (R$ 867 mil) e a Copel (referente a
uma Nota Fiscal de 2015 – R$ 5,6 milhões).

 Das saídas de caixa relacionadas, as despesas de
maior relevância são aquelas associadas a despesas
com pessoal e gastos com a Arbitragem (R$ 435 mil).
Os pagamentos que envolvem questões jurídicas
somaram R$ 171 mil.

 Analisamos os extratos bancários de conta-corrente
das recuperandas, identificamos e conferimos os
depósitos relativos às entradas, bem como os
pagamentos das principais despesas, e estão em
conformidade com as Demonstrações de Resultado
apresentadas.

 O saldo da conta-corrente de partes relacionadas é
de R$ 6,5 milhões.

 Os fluxos de caixa dos meses de Julho/2017 e
Agosto/2017 revisados e a composição do caixa
contábil das recuperandas estão disponibilizados nos
anexos a este documento.

Informações Financeiras - Fluxo de Caixa Direto –
Setembro/17
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 No mês de Setembro/2017 o Grupo efetuou pagamento de impostos no total de R$ 216 mil, conforme detalhado abaixo, cujos pagamentos foram conferidos:

 As informações sobre os impostos pagos pelas empresas estão em concordância com as movimentações de caixa e extratos bancários apresentados.

8

Informações Financeiras - Tributos
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Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

 A empresa atua no Consórcio do Rodoanel – Trecho Norte – Lote 1, sendo sua participação de 50%. No mês de Setembro/17 essa obra gerou uma Receita Líquida de
R$ 6,7 milhões.

1. A variação no Contas a receber de clientes refere-se a

recebimentos do Consórcio Rodoanel.

2. Apuração dos impostos IRPJ/CSLL devido ao resultado positivo

(lucro) referente ao mês de setembro

3. A variação em Outros ativos refere-se a recebimento de

reembolso de despesas do Consórcio Rodoanel.

4. A redução no imobilizado ocorreu por conta de depreciação.

Balanço Patrimonial –Ativos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e

Setembro da empresa Corsán-Corvian Construccion S.A do Brasil,

destacamos o seguinte a respeito das principais variações :
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5. 93% deste valor refere-se a variação dos fornecedores do Consórcio

Rodoanel, o restante do valor refere-se a despesas de

fornecedores/impostos da Corsán-Corviam .

6. A variação em Outras contas a pagar de longo prazo refere-se a

transferência de recurso financeiro (aportes) entre Corsán-Corviam e

Consórcio Rodoanel .

10

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

Balanço Patrimonial – Passivos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e

Setembro da empresa Corsán-Corvian Construccion S.A do Brasil,

destacamos o seguinte a respeito das principais variações :
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1. A Receita Líquida de R$ 6,7 milhões refere-se ao Faturamento

do Consórcio Rodoanel.

2. O Custo das vendas e serviços refere-se aos custos incorridos

no Consórcio Rodoanel .

11

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

Demonstração de Resultado

Diante da Demonstração de Resultado, referente aos meses de Agosto

e Setembro da empresa Corsán-Corvian Construccion S.A do Brasil,

destacamos o seguinte a respeito das principais variações:
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As variações nas obrigações com Fornecedores ocorreram em sua maioria no

Consórcio do Rodoanel e são contabilizadas na Corsán-Corviam de acordo

com sua participação.

As Contas a Receber da Companhia reduziram-se em R$ 3,2 milhões no mês

de Setembro/17. Cabe lembrar que esses valores são recebidos no Consórcio e

a contabilidade da Corsán-Corviam considera 50% dos valores contabilizados

no Consórcio.

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construccion S.A. do Brasil

Destaque

Destaque
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A dívida da empresa se manteve sem variação no mês de Setembro/17 em relação a

Agosto/17.

O faturamento da empresa no mês de Setembro/17 foi de aproximadamente R$ 6,7

milhões. Apesar da redução em relação ao mês anterior a empresa apresentou

Lucro Operacional positivo, melhorando o resultado acumulado no ano.

13

Informações Financeiras - Corsán-Corviam
Construcción S.A. do Brasil

Destaque

Destaque
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 A Isolux Corsán do Brasil não possui operações ativas e, por conseguinte, não obteve faturamento no ano de 2017. Por outro lado, a empresa ainda possui despesas de
funcionamento, que são suportadas pelas outras empresas do Grupo Isolux. Ocorreram poucos movimentos contábeis no mês de Setembro/17, demonstrados abaixo:

14

Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A.

A Isolux Corsán do Brasil S.A. não apresentou variações em suas

contas de Ativos no mês de Setembro/2017.
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Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A.

A Isolux Corsán do Brasil S.A. não apresentou variações

significativas em suas contas de Passivos no mês de Setembro/2017.
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Informações Financeiras - Isolux Corsán do Brasil S.A.

1. Refere-se a despesas de funcionários afastados pelo INSS (assistência

médica, seguro de vida, FGTS).

Demonstração de Resultado

Diante da Demonstração de Resultado, referente aos meses de Agosto e

Setembro da empresa Isolux Corsán do Brasil S.A. destacamos o seguinte

a respeito das principais variações:
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 A Isolux Ingenieria participa do Consórcio de Construção da Linha 15 do Metrô de São Paulo.

1. A variação no Caixa e equivalentes de caixa está associada à

movimentação na conta bancária do Consórcio Linha 17 .

2. A variação em Outros ativos está associada à movimentação na

conta bancária do Consórcio Linha 17 .

17

Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil

Balanço Patrimonial –Ativos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e Setembro

da empresa Isolux Ingenieria S.A do Brasil, destacamos o seguinte a respeito

das principais variações:
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3. A variação na conta de Fornecedores refere-se principalmente a uma

reclassificação de saldo no valor aproximado de R$ 2 milhões após a

conciliação dessa conta. Esse valor é refletido também na Demonstração

de Resultados.

4. O aumento na conta de Obrigações tributárias refere-se ao IOF sobre

os mútuos e parcelamento do Consórcio Linha 17.

Balanço Patrimonial – Passivos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e

Setembro da empresa Isolux Ingeniera S.A do Brasil, destacamos o

seguinte a respeito das principais variações:

18

Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil
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1. O Custo das vendas e serviços incorridos no mês de

Setembro/2017 referem-se a provisão de custo de obras.

2. A variação positiva na conta de Outras receitas despesas
líquidas refere-se principalmente a reclassificação ocorrida na

conta de Fornecedores após conciliação.

19

Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil

Demonstração de Resultado

Diante da Demonstração de Resultado, referente aos meses de Agosto e

Setembro da empresa Isolux Ingenieria S.A do Brasil, destacamos o

seguinte a respeito das principais variações:
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A empresa não apresentou variação no contas a receber no mês de

Setembro/17.

20

Informações Financeiras - Isolux Ingenieria S.A. do 
Brasil

Destaque

O resultado positivo apresentado no mês de Setembro/2017 está associado à

reclassificação realizada na conta de Fornecedores .

Destaque
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 A Isolux Projetos e Instalações Ltda. atua no Consórcio de Construção da Linha 15 do Metrô de São Paulo. No mês de Setembro/2017 o faturamento líquido da empresa
foi de R$ 395 mil.

1. A redução no Contas a receber de clientes refere-se ao recebimento

parcial da Nota Fiscal nº479 de 14/12/15 da Copel no valor de R$

5.563.316,28 (valor total da Nota Fiscal R$ 5.719.103,89). Permanece um

saldo a receber em aberto dessa Nota Fiscal de R$ 155.787,61.

2. O aumento na conta de Outros ativos de longo prazo refere-se a

transferência do valor recebido da Copel para o Consórcio da Linha 17, na

forma de aporte.

3. A redução na conta de Imobilizado refere-se a depreciação .

4. A redução na conta de Intangível refere-se a amortização.

21

Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Balanço Patrimonial –Ativos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e Setembro

da empresa Isolux Projetos e Instalações Ltda., destacamos o seguinte a

respeito das principais variações:
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Balanço Patrimonial – Passivos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e Setembro da

empresa Isolux Projetos e Instalações Ltda., destacamos o seguinte a respeito

das principais variações:

5. O aumento no saldo dessa conta refere-se principalmente ao IOF

incorrido no mês de Setembro/17.
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Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

1. A Receita Líquida de R$ 395 mil refere-se ao Faturamento do

Consórcio da Linha 15 do Metrô.

2. O Custo das vendas e serviços refere-se aos custos incorridos

no Consórcio da Linha 15 do Metrô.

Demonstração de Resultado

Diante da Demonstração de Resultado, referente aos meses de Agosto

e Setembro da empresa Isolux Projetos e Instalações Ltda.,

destacamos o seguinte a respeito das principais variações:
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A rubrica Contas a Receber de Clientes , com saldo de R$ 30,1 milhões,

apresentou redução principalmente pelo recebimento de valores da Copel.

A conta de Fornecedores apresentou uma pequena redução de R$ 208 mil no

mês de Setembro/17. Assim como as outras contas, essa rubrica depende da

contabilização dos valores no Consórcio.

Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaque

Destaque
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O endividamento da empresa se manteve estável no período, sem

variação.

25

Informações Financeiras - Isolux Projetos e 
Instalações Ltda.

Destaque
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 A Isolux Projetos, Investimentos e Participações Ltda. atua somente como Holding e seus principais movimentos contábeis estão relacionados com sua Controlada
(Isolux Projetos e Instalações Ltda.) e com suas dívidas.

26

Informações Financeiras - Isolux Projetos, 
Investimentos e Participações Ltda.

A Isolux Projetos, Investimentos e Participações Ltda. não

apresentou variações relevantes em suas contas de Ativos no mês

de Setembro/2017.
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Informações Financeiras - Isolux Projetos, 
Investimentos e Participações Ltda.

Balanço Patrimonial – Passivos

Diante do Balanço Patrimonial, referente aos meses de Agosto e Setembro da

empresa Isolux Projetos e Instalações Ltda., destacamos o seguinte a respeito

das principais variações:

1. O aumento no saldo dessa conta refere-se ao IOF incorrido no mês de

Setembro/17.

2. A variação refere-se a equivalência patrimonial da empresa Isolux

Projetos e Instalações Ltda. no mês de Setembro/17.
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Informações Financeiras - Isolux Projetos, 
Investimentos e Participações Ltda.
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Informações Sobre Recursos Humanos

 Dos 46 funcionários que a empresa tem em seu quadro, temos a seguinte situação:

 26 estão em atividade

 20 estão em período de licença

 Abaixo, quadro resumo e movimentação de funcionários no mês de Setembro de 2017.
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Constatação In Loco – Rodoanel Trecho Norte

Realizamos nova constatação in loco no canteiro de obras do trecho norte do Rodoanel Lote 1 , executada pela Isolux e pela Construtora

Mendes Júnior. A visita ocorreu no dia 01.11.2017, por volta das 10:00hs. Pudemos constatar que a obra está em pleno funcionamento e

com grande evolução desde a última visita, ocorrida em 02.08.2017. Atualmente, está sendo finalizada a escavação do maior túnel do

projeto e estão em execução as obras das pontes e vias que irão compor o trecho.

 Posto de controle de ponto dos funcionários da obra

localizado na boca de um dos túneis em construção.
 Canteiro de obras das pontes que fazem parte do

traçado da nova via que passará pelo local.
30
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 Obra de contenção realizada na saída dos túneis. Canteiro de obras do maior túnel do projeto, que está

próximo de ter o processo de escavação finalizado.

31

Constatação In Loco – Rodoanel Trecho Norte
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 Caminhão utilizado pela Isolux e Mendes

Júnior na obra do Rodoanel.

 Funcionários realizando manutenção das máquinas utilizadas na obra.

32

Constatação In Loco – Rodoanel Trecho Norte
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Anexo I – Fluxo de Caixa de Julho/2017
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Anexo II – Fluxo de Caixa de Agosto/2017
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Anexo III – Composição do Caixa Contábil da Corsan-
Corviam (R$)
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Anexo IV – Composição do Caixa Contábil da Isolux
Corsán do Brasil (R$)
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Anexo V – Composição do Caixa Contábil da Isolux
Ingenieria (R$)
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Anexo VI – Composição do Caixa Contábil da Isolux
Projetos e Instalações (R$)
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Anexo VI – Composição do Caixa Contábil da Isolux
Projetos e Instalações (R$) (cont.)
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Anexo III – Composição do Caixa Contábil da Isolux
Projetos, Investimentos e Participações (R$)
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