.

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo no 1066730-69.2020.8.26.0100
Recuperação Judicial do Grupo Estre

WALD ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL LTDA. (“AJWald”), nomeado no processo de Recuperação Judicial de ESTRE
AMBIENTAL S/A E OUTROS, vem, respeitosamente, em atenção aos itens 1.1, 1.2, 1.4 e às
demais providências estabelecidas pela r. decisão de fls. 3.364/3.378, dizer e requerer o que
segue:
I – PROPOSTA DE HONORÁRIOS
1.

A r. decisão de fls. 3.364/3.378, dentre outras providências, nomeou o AJWald

para atuar nesta recuperação judicial e determinou a apresentação da proposta de
honorários. Trata-se de recuperação judicial que envolve:

1

(i)

vinte empresas em litisconsórcio ativo;

(ii)

com atuação em 6 diferentes estados da Federação;

(iii)

que atendem “diretamente mais de 25 milhões de pessoas”1;

Conforme fls. 4 dos autos.
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2.

(iv)

“uma das maiores empresas de serviços ambientais do Brasil”, que trata 6
milhões de toneladas de resíduos por ano, empregando mais de 5.000
funcionários, atendendo 132 cliente públicos e 3.200 do setor privado2;

(v)

um passivo submetido ao processo de recuperação de R$ 823.286.255,04,
conforme se extrai da relação de credores de fls. 420/450;

(vi)

1.479 credores, número inicial que ainda pode aumentar com a publicação
do edital do AJ;

(vii)

mais de 2.000 ações em curso, com valor total contingenciado de R$
671.978.529,50, o que sugere futuros pretensos credores que serão
afetados pela Recuperação Judicial;

(viii)

passivo tributário de cerca de R$ 424.179.000.

Para exemplificar o trabalho que será desenvolvido nos próximos anos, confiram-

se algumas das principais atividades a serem desempenhadas:

2

(i)

Acompanhamento diário do processo de recuperação, compreendendo
(i) a análise preliminar das petições e decisões e (ii) protocolo eletrônico
das manifestações do AJ;

(ii)

Fiscalização da regularidade do processo e do cumprimento dos prazos
pela recuperanda;

(iii)

Atendimento aos credores, compreendidos: (i) contatos telefônicos e
reuniões com credores interessados e exame de documentos
apresentados, (ii) elaboração de cartas, e-mails, atendimento de
telefonemas, modelos de divergência e habilitação e (iii) estruturação,
alimentação e manutenção dos canais de comunicação com os credores,
tais como a criação e atualização do website específico para a RJ;

(iv)

Análise das habilitações e divergências (fase administrativa). Consiste no
gerenciamento do recebimento das habilitações e divergências, com a
implantação de estrutura tecnológica para suportar o fluxo de petições e
armazenar os dados com segurança; exame de farta documentação
anexada aos pedidos, tais como notas fiscais de serviços e peças

https://www.estre.com.br/sobre-a-estre/quem-somos/
2
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processuais, em caso de créditos decorrentes de ação judicial; elaboração
de cálculos; emissão de parecer sobre o cabimento ou não do pedido; e
elaboração da lista do art. 7º, §2º da LRF;
(v)

Manifestações no processo. Consiste (i) na pesquisa doutrinária e
jurisprudencial sobre as questões jurídicas a serem enfrentadas, (ii) na
análise das habilitações e impugnações judiciais e elaboração das
respectivas manifestações, incluída a consolidação do quadro geral de
credores (iii) análise e elaboração de manifestação em recursos e (iv)
análise e elaboração de manifestação sobre pontos determinados pelo Juiz
no processo de recuperação;

(vi)

Relatórios mensais. Consiste na coleta de dados e elaboração do RMA,
com a análise dos fluxos de caixa, balanços e demais documentos
contábeis, bem como de operações societárias eventualmente ocorridas
ao longo do trâmite da presente recuperação judicial, acompanhadas de
reuniões com as recuperandas sobre os dados fornecidos, de forma a
apresentar a esse MM. Juízo e aos credores a situação financeira e contábil
das recuperandas no decorrer do processo; E ainda na elaboração dos
relatórios indicados pelo Conselho Nacional de Justiça em Recomendação
aprovada em julho deste ano, relatórios esses que já eram elaborados pelo
AJWald nos processos em que atua;

(vii)

Conciliação e mediação. Consiste no desenvolvimento de trabalho
personalizado de utilização desses meios adequados de solução de
conflitos entre credores e devedores, conforme prática deste Juízo e
conforme Recomendação nº 58/2019 do Conselho Nacional de Justiça;

(viii)

Assembleia Geral de Credores. Consiste em (i) análise da documentação
apresentada pelos credores e solução de eventual controvérsia, (ii)
organização da estrutura da assembleia e (iii) condução da assembleia e
encaminhamento da ata ao juiz, lembrando que a prática mostra que
vários encontros são realizados até que os credores deliberem
definitivamente;

(ix)

Fiscalização do cumprimento do plano de recuperação judicial. Consiste
no acompanhamento do cumprimento do plano de recuperação judicial
após a sua aprovação; e

3
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(x)

3.

Gestão do projeto. Consiste no gerenciamento geral do projeto, com
reuniões internas preparatórias, comunicação com as recuperandas,
atendimentos e reuniões com Juiz, credores e devedores.

Para o desenvolvimento das atividades acima, AJWald, que tem experiência como

administrador judicial em outras grandes recuperações, utilizará uma equipe multidisciplinar,
com seus advogados e estagiários, parceiros econômico-contábeis, profissionais de tecnologia
e outros, todos aptos a atuarem em consonância com as diretrizes do Juízo e com a alta
qualidade sempre exigida em tal situação.

4.

O AJWald já está contando com o auxílio técnico da RIO BRANCO SP

CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA., CNPJ nº 11.500.425/001-84, consultoria com vasta
experiência em finanças, controladoria, gestão de negócios, controle de riscos, governança
corporativa e assessoria econômico-financeira, que inclusive auxiliou na elaboração do laudo
da perícia prévia e laudo de situação apresentados na presente Recuperação Judicial. Tão logo
seja definida a remuneração do Administrador Judicial, o AJ firmará o contrato com a referida
empresa e o apresentará ao Juízo.

5.

Não obstante esteja o Grupo em regime de recuperação judicial, o somatório das

demonstrações financeiras das Recuperandas revela a capacidade de pagamento. Conforme
verificado, nos cinco primeiros meses do presente ano, quando a economia já era afetada
pelos nefastos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o Grupo Estre apresentou receita
líquida total de R$ 335,8 milhões e lucro operacional é de R$ 71,9 milhões.
6.

Além disso, os balanços patrimoniais somados do Grupo Estre indicam créditos a

receber para um período de até um ano (rubrica “contas a receber”, do ativo circulante) na
ordem de R$ 734,3 milhões.
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7.

Assim, considerando as atividades a serem exercidas, a capacidade de pagamento

do Grupo devedor e os parâmetros de mercado em casos semelhantes, o AJWald,
extremamente honrado com a nomeação, apresenta proposta de remuneração no percentual
de 3% sobre o valor do passivo, a ser pago em trinta parcelas mensais e sucessivas.

8.

A proposta está em perfeita sintonia com o artigo 24, §1º, da Lei 11.101/05,

segundo o qual o valor pago ao AJ não excederá 5% do valor devido aos credores, bem como
com o caput do mesmo artigo que prevê que o valor e a forma de pagamento da remuneração
do administrador devem observar os elementos do processo (tais como número de devedores
em recuperação judicial, particularidade e dificuldade relativa à posição de cada um, número
de credores, volume da dívida, capacidade de pagamento), e o preço de mercado, obtido a
partir de fixação de remuneração em outros processos de recuperação judicial.
II – LAUDO DA SITUAÇÃO DAS EMPRESAS
9.

O Administrador vem apresentar o laudo anexo, contendo informações acerca da

situação de cada uma das empresas do grupo ora em recuperação judicial (doc. 1).
III – PROVIDÊNCIAS INICIAIS
10.

O AJ vem informar que:
•

As Recuperandas apresentaram a lista de credores em formato word à serventia (item
6 da decisão) e providenciaram o pagamento das custas para publicação do Edital a
que se refere o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005;

•

O Administrador Judicial já providenciou o envio de correspondência a todos os
credores constantes na relação da lista apresentada pelas Recuperandas,
comunicando a data do pedido de recuperação judicial, a natureza, o valor e a
classificação dada ao crédito, em cumprimento ao art. 22, I, a da LRF;

•

O Administrador Judicial providenciou abertura de aba exclusiva de seu site para as
informações da presente Recuperação Judicial, que serão constantemente atualizadas
(http://ajwald.com.br/estre), inclusive com os formulários on line destinados aos
credores interessados em apresentar habilitação ou divergência aos créditos
relacionados pelas Recuperandas (art. 7º, §2º, da LRF).
5
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IV – PEDIDO DAS RECUPERANDAS DE TUTELA DE URGÊNCIA
11.

As Recuperandas apresentaram, às fls. 3.379/3.396, pedido de tutela de urgência

para que seja: (i) reconhecida a essencialidade de recursos bloqueados ou penhorados em 4
ações judiciais; e (ii) determinada a expedição de ofício aos respectivos Juízos de origem, para
que os valores sejam liberados em seu favor.

12.

Em sua manifestação, as Recuperandas alegam que nas execuções e ações

individuais de créditos identificadas, foram promovidos atos de constrição com a finalidade
de garantir os Juízos, sendo que os fatos geradores são anteriores ao pedido da Recuperação
Judicial. Além disso, ressaltam que os recursos penhorados são essenciais ao seu processo de
soerguimento, na medida em que correspondem a um valor total de R$ 19,5 Milhões.
13.

Por fim, as Recuperandas esclarecem que, paralelamente a este pedido, vêm

comunicando aos Juízos de origem sobre o processamento da presente Recuperação Judicial,
para que os valores constritos sejam liberados em seu favor.
14.

Na sequência, o credor Angra Infra Multiestratégia Fundo de Investimentos em

Participações apresentou manifestação, às fls. 3.970/3.985, em que requer o indeferimento
do pedido de tutela de urgência formulado pelas Recuperandas porque caberia ao Angra o
direito de levantar os valores, sob o fundamento de que: (i) o Grupo Estre retardou, de má-fé,
o andamento da Execução destinada à cobrança de seu crédito; (ii) os valores foram
penhorados antes do pedido de Recuperação Judicial; e (iii) cabe ao Tribunal Arbitral decidir
sobre o valor depositado.
15.

Pois bem. Ao deferir o processamento desta Recuperação Judicial, às fls.

3.364/3.378, este MM. Juízo determinou a suspensão de todas as ações ou execuções em
curso contra as empresas devedoras, com base no art. 52, III, da LRF (Stay Period), ressaltando
que “A ressalva acerca da continuidade da tramitação das ações elencadas pela lei,
6
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entretanto, não autoriza a prática de atos de excussão de bens da recuperanda sem o crivo
deste Juízo sobre a apreciação da questão atinente à essencialidade de bem eventualmente
objeto de litígio entre a recuperanda e seu credor”.
16.

No que se refere à questão da competência, o entendimento adotado por este

MM. Juízo encontra guarida na jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que, uma vez deferido o processo de Recuperação Judicial, qualquer ato executório
emanado de processo judicial que possa comprometer o patrimônio da Recuperanda é de
competência do Juízo da Recuperação Judicial:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS
ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo
Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou
valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato
de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior
ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do
Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte
agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram
a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ, AgInt no
REsp 1760505-SP, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, p. Em 28/05/2020).

17.

Com relação à natureza dos créditos envolvidos, o art. 49, caput, da Lei 11.101/05

estabelece que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do
pedido, ainda que não vencidos”. A partir dessa definição, como se sabe, os créditos são
classificados como: (i) concursais, aqueles que são anteriores ao pedido de Recuperação
Judicial e, portanto, submetidos aos seus efeitos; e (ii) extraconcursais, aqueles constituídos
após ao pedido de Recuperação Judicial e que não se submetem aos seus efeitos.

18.

A partir da análise da documentação apresentada pelas Recuperandas, o

Administrador Judicial verificou que: (i) os créditos decorrentes das referidas ações judiciais
são concursais, considerando a data do fato gerador; (ii) as ações judiciais ainda estão

7
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pendentes de trânsito em julgado, e (iii) as constrições realizadas foram destinadas apenas à
garantia do Juízo de origem, conforme demonstra a tabela abaixo.

Ação Judicial

110215157.2019.8.26.0100

Juízo

13ª VC do
Execução de
Foro Centraltítulo
SP
extrajudicial

Vara Única
0000526do Trabalho
09.2013.5.15.0150
de Cravinhos

100332790.2020.8.26.0597

Matéria

Execução
trabalhista

Valores
Constritos

Finalidade

Fato Gerador

Notificação de
Inadimplemento
Garantia do Juízo
R$7.603.774,00
Contratual enviado às
da execução.
Recuperandas em
11/09/2018.

Não

Ação ajuizada em
26/03/2013, que versa
Garantia do Juízo
sobre contrato de
R$3.201.993,11
da execução.
trabalho celebrado em
2012 (cf. fls. 3572/3602).

Não

Valores bloqueados nos
2ª VC do
Garantia do Juízo
autos do cumprimento
Tutela cautelar
Foro de
R$ 7.781.533,04 de execuções
de sentença ajuizado
antecedente
Sertãozinho
trabalhistas.
em 2017.

A ação de improbidade
1ª V. Federal
Ação de
discute atos praticados
5000776de
Improbidade R$ 932.672,97 Garantia do Juízo
em Contratos
62.2020.4.03.6120
Araçatuba Administrativa
celebrados entre os
anos de 2006 a 2014.

19.

Trânsito
em
Julgado

Observação
Crédito ilíquido em discussão
em procedimento arbitral.
Nos autos da execução, já
foram indicados outros bens
em substituição aos valores
penhorados.
Crédito devido pela empresa
Leão e Leão LTDA. (Em
Recuperação Judicial). Foi
suscitado Conflito de
Competência, que
reconheceu a competência
do Juízo da Recuperação
Judicial da Leão e Leão LTDA.
para reconhecer o grupo
econômico entre as
empresas, para fins de
execução trabalhista.

Não

A responsabilidade solidária
em relação ao crédito devido
por outras empresas ainda
está em discussão judicial.

Não

Crédito ilíquido,
considerando que ainda não
existe condenação na ação
de improbidade
administrativa.

O stay period estabelecido pelo art. 52, III, da LRF, tem por objetivo: (i) conferir

fôlego à situação econômica das empresas em Recuperação Judicial; (ii) promover o
tratamento paritário entre os credores concursais, e (iii) impedir a concomitância de medidas
judiciais contraditórias voltadas para o mesmo crédito.

20.

Nesse sentido, a doutrina explica que:
“Além de dar fôlego ao devedor, a suspensão em questão visa a resguardar a própria
atuação dos juízes, na medida em que a recuperação poderá alterar as condições das
obrigações do devedor. Ora, se as condições são alteradas, pode ocorrer que uma
obrigação passe a ser exigível apenas no futuro e, por isso, não possa ser executada.
Assim, permitir o trâmite de tal execução seria inócuo. (...) Ademais, a suspensão
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também impedirá a quebra da igualdade entre os credores, pois, se não houvesse a
suspensão, alguns receberiam o valor do seu crédito e outros não, sem se levar em
contra a prioridade dada a cada credor. Com a suspensão, impede-se esse tratamento
desigual e passa a ser possível formar uma massa de credores, que se manifestarão de
forma conjunta sobre o plano de recuperação judicial. Ora, se as ações não podem
prosseguir, obviamente os credores não podem exigir do devedor o pagamento das
obrigações anteriores à recuperação, como expressamente estabelecido no direito
francês.” (TOMAZZETE, Marlon. Curso de Direito Empresarial e Falência e Recuperação
de Empresas, V. 3. – 5 ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017. p. 150-151).
21.

Por essa razão, a decisão proferida por este MM. Juízo, que deferiu a suspensão

das execuções contra o devedor, acertadamente, considerou que “No caso dos créditos
sujeitos à recuperação judicial é mais evidente a ilegalidade da conduta do credor que exerce
a pretensão de excussão de bens fora dos autos recuperacionais, justamente por buscar burlar
a sujeição do seu crédito conforme determinação do art. 49 da Lei 11.101/2005, ao tentar o
adimplemento em desacordo com determinação legal a ser realizado por juízo
manifestamente incompetente”.

22.

Isso porque, a via adequada para a satisfação dos referidos créditos é através da

apresentação de habilitação de crédito no processo de Recuperação Judicial, visto que o seu
pagamento será realizado com base no Plano de Recuperação Judicial, ao qual estarão
submetidos todos os credores concursais.

23.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo

tem autorizado o levantamento de penhoras e constrições que tenham sido realizadas para
garantir créditos concursais, em favor das Recuperandas, sob pena de violação ao princípio da
par conditio creditorum:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Stay period. Decisão
agravada determinando o desbloqueio de valores retidos em execução singular
suspensa por força do deferimento da recuperação judicial. Decisão escorreita. Caso
em que o crédito perseguido em execução individual está sujeito ao plano de
recuperação. Impossibilidade de satisfação do credor fora do plano de recuperação,
sob pena de violação do princípio do par conditio creditorum. Precedente. RECURSO
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DESPROVIDO”. (TJ-SP, AI nº 2058107-76.2018.8.26.0000, 1ª Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, p. em 27/07/2018).
***
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial Autorização de levantamento de
quantia depositada em processo de execução individual. Decisão modificada. Crédito
que se sujeita à recuperação. Necessidade de habilitação, ainda que retardatária.
Recurso provido, na parte em que não restou prejudicado”. (TJ-SP, AI 202628710.2016.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Campos
Mello, p. em 09/06/2016).
***
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença - Decisão que deferiu
levantamento de valores bloqueados a título de penhora on line, bem como deferiu
penhora de 20% do faturamento mensal da empresa agravante. Descabimento Empresa em recuperação judicial - Vedação a atos que comprometam o patrimônio
do devedor ou excluam parte dele do processo de recuperação judicial. Referidos
atos que devem ser analisados pelo Juízo Universal, a fim de garantir o princípio da
preservação da empresa e manutenção da atividade econômica. Insubsistência da
penhora efetivada, com transferência dos valores bloqueados ao juízo de Falências e
Recuperação Judicial - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal. Recurso provido”.
(TJ-SP, AI 2187829-08.2014.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Público, Relator Des.
Oscild de Lima Júnior, p. em 06/02/2015).
24.

Ao se insurgir contra o pedido de levantamento, o credor Angra Infra

Multiestratégia apresenta algumas decisões também proferidas pelo TJSP permitindo o
levantamento de valores depositados antes do pedido de Recuperação Judicial. No entanto,
o Administrador Judicial verificou que a fundamentação para autorização do levantamento
dessas decisões diz respeito à fase avançada do processo e à expressa finalidade do depósito
judicial ou penhora realizados, que seria pagamento do crédito e, não garantia da execução.
“O aspecto que se revela importante é que, quando do pedido de recuperação judicial, já havia
ato constritivo sobre dinheiro, circunstância que o procedimento executivo, ‘saltando’ as fases
da arrematação e da avaliação, chegue, desde logo, à fase do pagamento e satisfação do
crédito (art. 904, I, CPC). Em outro dizer, quando a penhora recai sobre dinheiro, não se fala
em arrematação ou avaliação, mas sim já em pagamento e levantamento do depósito para
o fim de extinguir o processo de execução (art. 904, I, CPC). Nesse passo, se a execução
individual já se encontra em fase de levantamento de dinheiro, a manobra da devedora de
ajuizar o pedido de recuperação judicial não pode colher boa messe. Isso porque a
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recuperação judicial gera a suspensão das execuções individuais, desde que a fase não esteja
adiantada ao ponto de se ter penhora de dinheiro. A Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação
Judicial) é omissa no que tange à suspensão das execuções individuais quando já exista
expropriação (arrematação) ou mesmo dinheiro depositado em conta judicial. [...] Nesse
contexto, e já com base na Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência tem se posicionado no sentido
de que o processamento da recuperação judicial não tem efeito retroativo para invalidar
situações processuais já consolidadas [...] Diante disso, só restava ao juízo da execução
determinar o levantamento de valores a favor da credora. De conseguinte, descabe, como
bem o fez, ao juízo da recuperação, autorizar a transferência dos valores depositados na
execução individual para os autos da recuperação judicial. Em conclusão, nesse tópico, o
agravo é de ser desprovido, outorgando-se à exequente agravada ELITE o direito de proceder
ao levantamento imediato da quantia depositada”. (TJ-SP, AI nº 2247312-90.2019.8.26.0000,
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Sérgio Shimura, julg. em 10.3.2020)

25.

Como se sabe, em sede de execução, os depósitos podem ser realizados com

finalidades distintas: (i) para a garantia do Juízo, a fim de discutir o valor executado; ou (ii)
para o pagamento do crédito, com a consequente extinção da execução.

26.

Com base na documentação apresentada pelas partes sobre a execução movida

pelo Angra Infra Multiestratégia em face das Recuperandas, verifica-se que os valores
executados ainda estão sob discussão em sede de embargos à execução, que tramita perante
o Tribunal Arbitral.
27.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao apreciar o tema na recuperação judicial

do Grupo Oi, por exemplo, estabeleceu essa diferença acerca da finalidade dos depósitos em
sede de execução, ao permitir o levantamento em favor do credor, apenas com relação aos
valores depositados antes do pedido de Recuperação Judicial, com a expressa finalidade de
pagamento e com trânsito em julgado:
“No tocante ao mérito, cumpre destacar que a suspensão de ações e execuções contra a
empresa devedora fundamenta-se na instituição de uma concursalidade, em homenagem
ao princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, ensejando
assim, segundo atuais lições doutrinárias, o sobrestamento de todo e qualquer ato judicial
que represente alguma forma de constrição ou retirada de ativos das recuperandas, com
exceção das hipóteses ressalvadas na própria lei, parágrafos do artigo 6º, da Lei 11101/2005.
No entanto, a integral proteção patrimonial das empresas recuperandas não pode atingir
valores depositados com expressa finalidade de pagamento ou que se verifiquem
incontroversos em sede executiva, como após o trânsito em julgado da sentença proferida em
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embargos à execução ou após a preclusão da decisão de impugnação ao cumprimento de
sentença. (...) Diante do exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do
recurso, revogando o efeito suspensivo concedido, para que a suspensão das ações e
execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas,
determinada pelo juiz a quo, não alcance o levantamento de valores depositados pelas
recuperandas antes de 21/06/2016, com a expressa finalidade de pagamento, bem como os
valores depositados antes da aludida data em execuções nas quais tenha se dado a preclusão
ou o trânsito em julgado da sentença de embargos à execução ou da decisão final de
impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo-se, nestes casos, o levantamento”.
(TJ-RJ, AI nº 0034576-58.2016.8.19.0000, 8ª CC, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. em
22.11.2016).

28.
Os depósitos judiciais e as constrições em dinheiro são elementos importantes do
patrimônio das empresas devedoras, especialmente, quando correspondem a valores
relevantes, cujo levantamento em favor das Recuperandas auxiliará seu fluxo de caixa e a sua
operação, essencial para o pagamento dos credores da forma do plano que vier a ser
aprovado.

V - CONCLUSÃO
29.

Pelo exposto, o AJWald requer: (i) a homologação da proposta de honorários; (ii)

a juntada do laudo da situação das empresas; e (iii) a retificação da informação sobre o
recebimento das habilitações e divergências administrativas, que deverão ser encaminhadas
via formulários on line disponíveis no website do AJ, o que traz agilidade, organização e
segurança
( http://ajwald.com.br/estre/habilitacoes-e-divergencias/ ),
informando,
ademais, que o pedido de liberação dos valores penhorados/bloqueados em favor das
Recuperandas está em consonância com o disposto no art. 52, III, da LRF, e com os princípios
da par conditio creditorum e da preservação da empresa.
30.

São essas as considerações do AJ, que permanece à disposição do Juízo.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.

WALD ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E
EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA.
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SITUAÇÃO DAS RECUPERANDAS
Requerente: Grupo Estre (Estre Ambiental S.A e outros)
Processo n°: 1066730-69.2020.8.26.0100
Foro: 1ª Vara Especializada de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Da Comarca
da Capital do Estado De São Paulo
I – OBJETO
1.

Com a finalidade de cumprir o item 1.1. da r. decisão de fls. fls. 3.364/3.378, proferida

nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Estre, que determinou fossem prestadas
informações acerca da situação das 20 (vinte) empresas em recuperação judicial, a saber:

i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)

Estre Ambiental S.A.;
Geo Vision Soluções Ambientais e Energia S.A.;
NGA – Núcleo de Gerenciamento Ambiental LTDA.;
Cavo Serviços e Saneamento S.A.;
Estre SPI ambiental S.A.;
NGA Jardinópolis – Núcleo de Gerenciamento Ambiental LTDA.;

vii)
viii)
ix)
x)
xi)
xii)
xiii)
xiv)
xv)
xvi)

NGA Ribeirão Pretonúcleo de Gerenciamento Ambiental LTDA.;
OXIL Manufatura Reversa e Gerenciamento de Resíduos LTDA.;
CGR Guatapará – Centro de Gerenciamento de Resíduos LTDA.;
V2 Ambiental SPE S.A.;
CTR Itaboraí – Centro de Tratamento de Resíduos de Itaboraí LTDA.;
Ambiental Sul Brasil – Central Regional de Tratamento de Resíduos LTDA.;
CGR – Centro de Gerenciamento de Resíduos Feira de Santana S.A.;
Resicontrol Soluções Ambientais S.A.;
Viva Ambiental e Serviços S.A.;
RECICLAX – Reciclagem de Resíduos da Construção Civil LTDA.;

xvii)
xviii)
xix)
xx)

SPE SOMA – Soluções em Meio Ambiente LTDA.;
Estre Energia Newco Participações S.A.;
Piratininga Energia e Participações LTDA.; e
SPE Paulínia Energia LTDA.

passamos ao seguinte relato.
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2.

Com base na documentação e informações prestadas, foi elaborada a análise do

desempenho das Recuperandas ao longo dos últimos anos através dos seguintes índices:
•

Liquidez corrente: o índice é calculado dividindo-se o “Ativo Circulante” pelo “Passivo

Circulante. O resultado obtido demonstra o quantas unidades monetárias de “Ativo
Circulante” existem para cada 1 (uma) unidade monetária de “Passivo Circulante”. O
objetivo do índice é verificar a capacidade de liquidação das obrigações de curto prazo.
Índices abaixo de 1,00 indicam baixa capacidade de liquidação das obrigações de curto
prazo.
•

Endividamento geral: o índice é calculado dividindo-se os passivos exigíveis (“Passivo

Circulante” e “Passivo não circulante”) pelo “Ativo total”. O resultado obtido demonstra
quantas unidades monetárias de passivos exigíveis existem para cada 1 (uma) unidade
monetária de “Ativo total”. O objetivo do índice é verificar se as obrigações com terceiros
superam os ativos (bens e direitos). Índices acima de 1,00 indicam que a empresa possui
mais obrigações com terceiros do que a totalidade de seus ativos.
•

Margem bruta: o índice é obtido dividindo-se o “Lucro Bruto” pela “Receita Líquida”.

O “Lucro Bruto” é aquele obtido ao se deduzir da “Receita Líquida” apenas os custos da
operação. O objetivo do índice é verificar o quanto sobra, percentualmente, depois de
subtraídos todos os gastos relacionados diretamente com o produto vendido. Se esse
índice for negativo, há indicação que a operação gasta mais com o produto do que seu
preço de venda.
•

Margem operacional: o índice é obtido dividindo-se o “Lucro Operacional” pela

“Receita Líquida”. O “Lucro Operacional” é aquele obtido ao se deduzir do “Lucro Bruto”
as despesas da operação (gastos não diretamente relacionados ao produto da venda). O
objetivo do índice é verificar o quanto sobra, percentualmente, depois de subtraídos todos
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os gastos da atividade antes de considerar despesas financeiras líquidas e tributos
incidentes sobre a renda. Se esse índice for negativo, há indicação que a operação é
deficitária (por custos elevados e/ou despesas elevadas em relação aos produtos
vendidos).
•

Margem líquida: o índice é obtido dividindo-se o “Lucro Líquido” pela “Receita

Líquida”. O “Lucro Líquido” é aquele obtido após a dedução de todos os custos, despesas
operacionais, despesas financeiras líquidas e tributos sobre a renda. O objetivo do índice é
verificar o quanto sobra, percentualmente, depois de subtraídos todos os gastos da
empresa. Se esse índice for negativo, há indicação que a empresa é deficitária (apresenta
prejuízo).

II - A SITUAÇÃO DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO ESTRE

A) ASPECTOS GERAIS: A ATIVIDADE E A ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA

3.

Conforme se infere do relato da inicial e do website das empresas 1, o Grupo Estre

atua no mercado de serviços ambientais desde 1999, tendo como principal atividade o
tratamento da cadeia de resíduos sólidos urbanos, desde a sua coleta ao seu tratamento e
destinação final, incluindo o gerenciamento de aterros sanitários, coleta e destinação de resíduos
perigosos e hospitalares e o desenvolvimento de energia a partir de biogás.

4.

O Grupo atua em 6 Estados do país (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Sergipe

e Alagoas), com mais de 500 clientes no setor púbico e privado, atendendo cerca de 25 milhões
de pessoas, tendo como principal cliente a administração pública, explorando atividades
econômicas em mais de 100 municípios ou Estados.

1

Website: https://www.estre.com.br/
3
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5.

O Grupo mantém cerca de 5 mil postos de trabalho, trata mais de 5 milhões de

toneladas de resíduo por ano, através dos 11 aterros sanitários que estão em operação, além de
4 estações de transbordo, 3 estações de tratamento e eliminação de resíduos, 1 operação de
coprocessamento, 1 unidade de produção de CDR (combustível derivado de resíduos), 2 unidades
de reciclagem e outras 3 de geração de energia a partir da queima do biogás, bem como 2 estação
de tratamento de efluentes, conforme dados disponibilizados pelas requerentes durante a
realização da já apresentada perícia prévia.

6.

Conforme apuramos na documentação, o Grupo Estre é controlado pela holding Estre

Ambiental S.A., sociedade anônima de capital fechado, que tem como Diretor Presidente o Sr.
Júlio Cesar de Sá Volotão (fls. 35/ 37) e acionistas a Estre Ambiental Inc (66,64%) e a Road
Participações Ltda. (26,28%), sendo a primeira acionista empresa de capital aberto com ações
listadas na Nasdaq2. Atualmente há 6,08% de ações em tesouraria.

7.

Conforme fluxograma abaixo, a holding controla integralmente as três principais

empresas do grupo (Cavo Serviços e Saneamento S.A., Geo Vision Soluções Ambientais e Energia
S.A. e NGA – Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda.), as quais, por sua vez, controlam os
braços operacionais. O fluxograma abaixo foi elaborado em diferentes cores que indicam os
ramos de atividades das empresas:

2
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8.

As empresas que integram o grupo Estre são dos tipos sociedades anônimas ou

sociedades empresárias limitadas e apresentam a seguinte composição acionária/societária:

Empresa

Tipo

CNPJ

Acionista/sócio

Participação

Número de
fls.

ESTRE AMBIENTAL S.A.

S.A.

03.147.393/0001-59

ESTRE AMBIENTAL,INC
EM TESOURARIA
ROAD PARTICIPAÇÕES LTDA

66,64%
6,08%
27,28%

35/48

S.A.

08.303.561/0001-71

ESTRE AMBIENTAL S.A.

100%

56/73

LTDA

09.325.263/0001-45

ESTRE AMBIENTAL S.A.

100%

75/83

S.A.

01.030.942/0001-85

100%

87/100

ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.

S.A.

10.541.089/0001-57

100%

102/121

NGA JARDINÓPOLIS – NÚCLEO DE
GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.

LTDA

10.556.415/0001-08

NGA RIBEIRÃO PRETONÚCLEO DE
GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.

LTDA

ESTRE AMBIENTAL S.A.
GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A
NGA – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA.
GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A
NGA – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA.
GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A

V2 AMBIENTAL SPE S.A.

S.A.

GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A.
NGA – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL LTDA.
CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

10.536.788/0001-09

10.826.008/0001-65

5

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

99,06%
123/130
0,40%
99%
133/139
1%
100%

148/154
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Empresa

Tipo

CNPJ

Acionista/sócio

Participação

Número de
fls.

CGR – CENTRO DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS FEIRA DE SANTANA S.A.

S.A.

18.854.359/0001-91

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

100%

161/196

VIVA AMBIENTAL E SERVIÇOS S.A.

S.A.

05.566.002/0001- 66

ESTRE AMBIENTAL S.A.
CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

71,34%
28,66%

198/209

CGR GUATAPARÁ – CENTRO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

86%

LTDA

08.463.831/0001-01

AMBIENTAL SUL BRASIL – CENTRAL
REGIONAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
LTDA.

LTDA

08.738.827/0001-09

CTR ITABORAÍ – CENTRO DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS DE ITABORAÍ LTDA.

LTDA

RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A

GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A
GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A

14%
56,51%

216/225

226/235

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

43,49%

09.014.794/0001-17

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

100%

236/247

S.A.

00.957.744/0001-07

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

100%

249/259

OXIL MANUFATURA REVERSA E
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

LTDA

03.506.999/0001-33

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

100%

262/270

SPE SOMA – SOLUÇÕES EM MEIO
AMBIENTE LTDA.

14.758.018/0001-61

RECICLAX – RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

LTDA

09.612.814/0001-51

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.
CORPOS SANEAMENTO E OBRAS
LTDA.
GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
ENERGIA S.A
MMDM - EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA

82%

LTDA

ESTRE ENERGIA NEWCO PARTICIPAÇÕES
S.A

S.A.

PIRATININGA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.

LTDA

17.692.873/0001-05

SPE PAULÍNIA ENERGIA LTDA.

LTDA

17.690.151/0001-11

9.

36.116.429/0001-96

18%

272/279

87,50%
281-298
12,50%

CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

90%

ENC ENERGY SGPS S.A.
ESTRE ENERGIA NEWCO
PARTICIPAÇÕES S.A
ESTRE ENERGIA NEWCO
PARTICIPAÇÕES S.A

10%

299/335

100%

336/348

100%

349/359

Com exceções da Estre Ambiental, INC, Road Participações Ltda., MMDM -

Empreendimentos e Participações Ltda., Corpos Saneamento e Obras Ltda. e Enc Energy Sgps
S.A., os acionistas/sócios das Recuperandas igualmente figuram no polo ativo da presente
Recuperação Judicial.

10.

O AJ verificou que das 20 empresas ora em recuperação, 4 não possuem operação

atualmente. Ademais, apenas as 16 empresas do Grupo Estre, que possuem operação, têm
credores, sendo que a Estre Ambiental S.A detém 95,86% do passivo global dos créditos
submetidos à recuperação judicial, o que representa o valor de R$ 789.167.753,55. A dívida das
demais empresas devedoras traduz apenas 4,14% do total, no valor de R$ 34.118.471,49.
11.

Abaixo são apresentadas e analisadas as informações prestadas de cada uma das

empresas, individualmente consideradas, com foco na evolução dos seus ativos e passivos, bem
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como nos seus resultados. A análise da Estre Ambiental S.A., holding do “Grupo”, foi a mais
detalhada, pois a maior parte da dívida arrolada é por ela detida. O resumo das demonstrações
financeiras apresentadas está no Anexo – I.
B) ANÁLISE DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO

1) ESTRE AMBIENTAL S.A. (HOLDING)

12.

A Estre Ambiental S.A. atua como holding do Grupo Estre e encontra-se

atualmente operacional.

13.

A liquidez corrente da Companhia reduziu de 0,20 para 0,13 na comparação do mês

de maio/2020 com o ano de 2017. Isso indica baixa capacidade de liquidar as obrigações de curto
prazo, haja vista que para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo (circulante) a empresa possui
apenas R$ 0,13 em ativos de curto prazo.

14.

A elevação considerável no seu ativo circulante, que saiu de aproximadamente

R$ 200 milhões no ano de 2017 para R$ 385 milhões no mês de maio/20, não foi suficiente para
manter o índice de liquidez. Nesse período, o “Contas a Receber” da Companhia subiu 93,2%,
atingindo o montante de R$ 282,2 milhões em maio/2020 (o saldo era de R$ 146,0 milhões em
2017). Os outros ativos circulantes aumentaram em 99,9% entre 2017 e maio/2020. As principais
rubricas são “Contrato Ativo” com saldo de R$ 47,0 milhões em maio/2020 (essa conta não tinha
saldo em 2017), “Impostos a Recuperar” com saldo de R$ 30,9 milhões (redução de R$ 4,5
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milhões em relação a 2017) e “Outras contas a receber” com saldo de R$ 16,3 milhões (aumento
de R$ 15,8 milhões na comparação com 2017).

15.

Por outro lado, contribuindo para a diminuição do índice, os passivos circulantes

aumentaram 204,3%, principalmente pelo saldo das “Debêntures” e de “Empréstimos e
Financiamentos” que estavam contabilizados quase integralmente como passivos não circulantes
em 2017 e passaram a ser considerados majoritariamente como passivos circulantes a partir
2018.
16.

O endividamento geral da Companhia, que relaciona o volume de obrigações com

terceiros e os ativos, apresentou um índice de 2,18 em maio/2020 (no ano de 2017 era de 1,23).
Isso indica que a Companhia possui R$ 2,18 de obrigações para cada R$ 1,00 de ativo. Se
desconsiderarmos a rubrica de “Débito com partes relacionadas” o índice é de 1,47, ainda
indicando que a Companhia possui mais passivos com terceiros do que ativos.

17.

A redução nos ativos não circulantes, de aproximadamente R$ 2,0 bilhões em 2017

para R$ 1,0 bilhão em maio/2020, contribuiu para essa piora no índice. O imobilizado diminuiu
12,9% no período (de R$ 298 milhões em 2017 para R$ 259 milhões em maio/2020). Os outros
ativos não circulantes reduziram em 53,4% entre 2017 e maio/2020, sendo a rubrica de maior
volume a de “Investimentos” que reduziu de R$ 1,4 bilhão em 2017 para R$ 631 milhões em
maio/2020. No saldo de maio/2020 ainda existiam “Títulos e valores mobiliários” de R$ 54,8
milhões, “Contas a receber de clientes” de R$ 9,0 milhões, “Impostos a recuperar” e “Impostos
diferidos” de R$ 7,9 milhões, “Outras contas a receber” de 10,2 milhões, “Ativo de direito de uso”
de R$ 40,1 milhões e “Intangível” de R$ 18,6 milhões.
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18.

Além disso, os passivos exigíveis da Estre Ambiental S.A. aumentaram

aproximadamente R$ 432 milhões (16,3%) entre 2017 e maio/2020, piorando o índice supra. A
rubrica que teve aumento mais expressivo foi a de “Empréstimos e financiamentos”, que passou
de R$ 350 milhões para R$ 729 milhões no período (um aumento de 92,3%). As “Obrigações
tributárias” reduziram 62,8% na comparação de maio/2020 com 2017. A conta de
“Fornecedores” que tinha saldo de R$ 54,5 milhões em maio/2020 teve redução de 19,7% na
comparação com 2017.
19.

As demais contas a receber aumentaram 7,8% no período. As principais rubricas que

compõem esse número em maio/2020 são “Débito com partes relacionadas” com saldo de R$
1,0 bilhão e “Debêntures” com saldo de R$ 1,1 bilhão.
20.

As “Debêntures” não foram inclusas no rol de credores da Recuperação Judicial,

segundo as Recuperandas, pois possuem garantia de alienação fiduciária de diversos ativos.
21.

A média mensal da receita líquida apresentou redução na comparação de maio/2020

com 2017. No entanto, nos primeiros 5 meses de 2020 essa média foi superior à auferida nos
anos de 2018 e 2019.

22.

Após dois anos seguidos de prejuízo operacional (não considera receitas e

despesas financeiras e impostos sobre a renda) a Companhia apresentou lucro operacional de
janeiro a maio/2020. Apesar dessa melhora em termos operacionais, a Companhia não foi capaz
de gerar Lucro Líquido (após receitas e despesas financeiras e impostos sobre a renda). O
resultado até maio/2020 foi de R$ 95,7 milhões negativo.
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23.

As margens bruta e operacional da Companhia apresentaram melhora na

comparação de maio/2020 com 2017. No entanto, a margem líquida piorou e apresentou índice
17,5% negativo.

2) CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.

24.

A Cavo Serviços e Saneamento S.A. presta serviços de coleta, transporte e tratamento

de resíduos (inclusive os resíduos oriundos dos serviços de saúde), de varrição e de limpeza
pública (lavagem de monumentos públicos, pintura de guias e meios-fios e limpeza e
desobstrução de bueiros). A Companhia possui operações ativas.

25.

A empresa apresentou redução de 1,31 para 0,83 de sua liquidez corrente no período

em análise. Isso indica baixa capacidade de liquidar as obrigações de curto prazo, haja vista que
para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo (circulante) a empresa possui apenas R$ 0,83 em
ativos de curto prazo.
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26.

A variação nos ativos circulantes da Companhia foi negativa em 6,8% entre 2017 e

maio/2020, terminando o período com o saldo de R$ 189,3 milhões, o que contribuiu para a
redução na liquidez corrente. As “Contas a receber” se reduziram em 42,3% no período,
enquanto os outros ativos circulantes aumentaram 122,5% (a principal conta é a de “Impostos a
recuperar” com saldo de R$ 41,1 milhões em maio/2020).

27.

Os passivos circulantes aumentaram 48,1% no período, sendo a rubrica mais

relevante a de “Fornecedores” (com saldo de R$ 76,2 milhões em maio/2020), que apresentou
aumento de 263,5% no período.
28.

O endividamento geral da Companhia apresentou um índice de 0,50 em maio/2020

(no ano de 2017 era de 0,33). Isso indica que a Companhia possui R$ 0,50 de obrigações para
cada R$ 1,00 de ativo.

29.

Além do já mencionado em relação aos ativos circulantes, houve redução de

25,9% nos ativos não circulantes da Companhia no período, o que contribuiu para a piora do
índice. O “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 41,7 milhões em maio/2020, um crescimento de
103,5% em relação ao saldo de 2017. Os outros ativos não circulantes reduziram em 28,1% entre
2017 e maio/2020. A conta com maior saldo é a de “Mútuos com partes relacionadas” que monta
em R$ 614,1 milhões, seguida pela conta de “Investimentos” com saldo de R$ 219,3 milhões.

30.

Por outro lado, os passivos exigíveis aumentaram 15,7% no período em análise, o que

também contribuiu para a piora do índice. A conta de “Empréstimos e financiamentos”
aumentou 496,9% no período, atingindo o montante de R$ 15,2 milhões. As “Obrigações
11
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tributárias”, que montam em R$ 297,9 milhões, apresentaram aumento de 39,1% no período,
enquanto os demais passivos exigíveis apresentaram redução de 33,5%.

31.

A média mensal da receita líquida da Companhia vem se reduzindo desde o ano de

2017, quando era de R$ 54,6 milhões, até o patamar atual de R$ 24,7 milhões (diminuição de
54,8%).
32.

Após apresentar um lucro operacional de R$ 89,5 milhões em 2017 a Companhia

passou a ter sucessivos prejuízos. Nos cinco primeiros meses de 2020 o lucro operacional
acumulado é de R$ 5,4 milhões negativo.

33.

A Companhia apresentou redução das margens bruta, operacional e líquida na

comparação de 2017 com o acumulado até maio/2020. No entanto, as margens operacional e
líquida tem apresentado melhora após 2018.

3) RESICONTROL SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A.

34.

A Resicontrol Soluções Ambientais S.A. atua no desenvolvimento de tecnologia de

proteção ambiental e de prestação de serviços nas áreas de proteção ambiental, bem como do
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gerenciamento de resíduos (sejam eles gasosos, líquidos, semilíquidos ou sólidos). A Companhia
encontra-se operacional.

35.

A Companhia apresentou melhora em seu índice de liquidez corrente, que em

maio/2020 foi de 1,61 (em 2017 era de 1,19), indicando que possui boa capacidade de liquidação
de suas obrigações de curto prazo (para cada R$ 1,00 de passivo circulante possui R$ 1,61 de
ativo circulante).

36.

O índice foi influenciado pelos ativos circulantes da Resicontrol Soluções Ambientais

S.A. que aumentaram 6,2% em maio/2020 na comparação com 2017. As “Contas a receber”
apresentaram saldo de R$ 20,5 milhões em maio/2020 (menor em 37,4% em relação a 2017). Os
outros ativos circulantes aumentaram 669,5% na comparação de maio/2020 com 2017. As
principais rubricas são de “Caixa e equivalentes de caixa” com saldo de R$ 4,2 milhões em
maio/2020 (aumento de R$ 4,1 milhões em relação a 2017) e “Contrato Ativo” com saldo de R$
9,3 milhões (não tinha saldo em 2017).

37.

Os passivos circulantes reduziram 21,9% no período, impactando positivamente o

índice de liquidez corrente. A rubrica de “Obrigações tributárias” (curto prazo) apresentou a
maior diminuição (55,1% no período).
38.

O endividamento geral reduziu de 0,33 em 2017 para 0,19 em maio/2020 (melhora).

Isso indica que para cada R$ 1,00 de ativo da Companhia existem R$ 0,19 de passivos com
terceiros.
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39.

Os ativos não circulantes diminuíram 28,9% em maio/2020 na comparação com

2017. O “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 53,7 milhões em maio/2020 (24,8% menor do que
2017). Os outros ativos não circulantes apresentaram redução de 32,5% no período, sendo a
principal rubrica a de “Mútuos com partes relacionadas” (R$ 49,3 milhões).

40.

No entanto, os passivos exigíveis da Companhia diminuíram 55,6% no período em

análise, o que colaborou para a redução do índice de endividamento geral. Não estão registradas
dívidas a título de “Empréstimos e financiamentos”. A rubrica de “Fornecedores” apresentou
aumento de 44,1% em maio/2020 na comparação com 2017, com saldo de R$ 10,8 milhões. As
“Obrigações tributárias” reduziram em 84,6% no período (saldo de R$ 6,6 milhões em
maio/2020). As demais obrigações reduziram em 14,7% em maio/2020 comparado com 2017,
sendo as principais contas as de “Adiantamentos de clientes” (R$ 3,7 milhões) e de “Contas a
pagar por aquisição de terreno” (R$ 2,7 milhões).
41.

Houve redução na média mensal da receita líquida no período em análise. De janeiro

a maio/2020 essa média era de R$ 3,7 milhões, montante 23,5% menor do que a média de 2017
(R$ 4,9 milhões).
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42.

De janeiro a maio/2020 a Companhia apresentou lucro operacional de R$ 6,6

milhões, após 2 anos seguidos de prejuízo operacional.

43.

A Companhia apresentou redução da margem bruta nos primeiros cinco meses de

2020 na comparação com o ano de 2017. No entanto, houve melhora nas margens operacional
e líquida na mesma comparação.

4) V2 AMBIENTAL SPE S.A.

44.

A V2 Ambiental SPE S.A. atua no mercado de gerenciamento de resíduos e está com

operações ativas.

45.

Houve aumento na liquidez corrente da empresa (de 2,33 em 2017 para 4,35 em

maio/2020). Nas últimas demonstrações financeiras apresentadas a empresa possuía R$ 4,35 de
ativos de curto prazo para cada R$ 1,00 de passivos de curto prazo.
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46.

A Companhia apresentou aumento de 42,7% em seus ativos circulantes na

comparação de maio/2020 com 2017, o que contribuiu para a melhora do índice. As “Contas a
receber” apresentaram aumento de 42,1% no período. Os outros ativos circulantes aumentaram
49,4% entre 2017 e maio/2020, sendo as principais rubricas “Impostos a recuperar” (R$ 4,8
milhões) e “Contrato Ativo” (R$ 3,5 milhões).

47.

O endividamento geral da Companhia se reduziu no período, saindo de 0,49 em 2017

para 0,43 em maio/2020, apesar da expressiva redução dos ativos não circulantes no período
(90,2%). Isso indica que para cada R$ 1,00 de ativo da Companhia existem R$ 0,43 de passivos
com terceiros.

48.

O “Imobilizado” reduziu em 95,4% (saldo de R$ 1,4 milhão em maio/2020 ante R$

31,4 milhões em 2017). Os outros ativos não circulantes reduziram em 78,7%, sendo a principal
rubrica em maio/2020 a de “Impostos a recuperar” (R$ 2,5 milhões).
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49.

Os passivos exigíveis reduziram em 13,7% no período, contribuindo para a melhoria

do índice de endividamento geral. A conta de “Fornecedores” apresentou saldo de R$ 8,3 milhões
em maio/2020 (aumento de 145,8% em relação 2017). O saldo das “Obrigações tributárias” foi
de R$ 8,0 milhões em maio/2020 (redução de 52,8% em relação a 2017). Os demais passivos
exigíveis se reduziram em 11,1% no período em análise, sendo a principal rubrica a de “Impostos
diferidos” com saldo de R$ 21,8 milhões.
50.

A Companhia apresentou aumento da média mensal de receita líquida em maio/2020

na comparação com os anos anteriores.

51.

O lucro operacional da Companhia de janeiro a maio/2020 foi afetado pela

contabilização de “Despesas comerciais” como ganho no montante de R$ 25,1 milhões. Mesmo
desconsiderando essa entrada, a Companhia ainda apresentaria resultado positivo no acumulado
de 2020 após dois anos consecutivos de prejuízo operacional.

52.

A Companhia apresentou melhora nas margens bruta, operacional e líquida no

período em análise. No acumulado de 2020 a contabilização de “Despesas comerciais” como
ganho para a Companhia gerou um aumento substancial nas margens operacional e líquida, o
que distorce a análise do índice.
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5) VIVA AMBIENTAL SERVIÇOS S.A.

53.

A Viva Ambiental Serviços S.A. atua no mercado de gerenciamento de resíduos e está

com operações ativas.

54.

A liquidez corrente da Companhia apresentou redução de 1,88 para 0,96 na

comparação de maio/2020 com 2017. Isso indica que a empresa possui R$ 0,96 de ativos
circulantes para cada R$ 1,00 de passivos circulantes.

55.

A redução no índice se deve, principalmente, à diminuição dos ativos circulantes

(51,8% entre 2017 e maio/2020). As “Contas a receber” apresentaram saldo de R$ 49,9 milhões
em maio/2020 (redução de 50,4% em relação a 2017). Os outros ativos circulantes reduziram
56,3% no período, sendo a principal rubrica a de “Impostos a recuperar” que apresentou saldo
de R$ 11,2 milhões.

18

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARIANA NEGRI LOGIODICE REAL AMADEO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 19/08/2020 às 18:28 , sob o número WJMJ20412665026
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1066730-69.2020.8.26.0100 e código 994A7D0.

fls. 4587

.

56.

O endividamento geral em maio/2020 foi de 1,53, índice maior do que o apresentado

em 2017 de 0,75. Isso indica que a empresa possui R$1,53 de passivos exigíveis para cada R$ 1,00
de ativos.

57.

Os ativos não circulantes da Companhia tiveram redução expressiva no período

em análise (97,2% de queda na comparação de maio/2020 com 2017), o que contribuiu para a
piora no índice de endividamento. O “Imobilizado” se reduziu de R$ 20,6 milhões em 2017 para
um saldo negativo de R$ 452 mil em maio/2020.

58.

Os passivos exigíveis da Companhia se reduziram em 27,8% no período em análise, o

que diminuiu o impacto no índice. A conta de “Fornecedores” diminuiu 8,9% entre 2017 e
maio/2020, quando apresentou saldo de R$ 29,3 milhões. As “Obrigações tributárias”
diminuíram 86,0%, saindo de R$ 61,0 milhões em 2017 para R$ 8,6 milhões em maio/2020. Os
demais passivos exigíveis aumentaram 42,6% no período em análise. As principais rubricas são
de “Débito com partes relacionadas” (R$ 28,0 milhões) e “Impostos diferidos” (21,5 milhões).
59.

A média mensal de receita líquida da Companhia caiu substancialmente no período

em análise (queda de 96,8% na comparação do acumulado de 2020 com 2017).
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60.

A Companhia apresentou redução em seu lucro operacional nos anos subsequentes

a 2017. Cabe destacar que esse lucro foi impactado pela contabilização de “Despesas comerciais”
como ganho para a Companhia, o que gera uma distorção nas análises.

61.

Apesar da Companhia apresentar piora na margem bruta, houve melhora nas

margens operacional e líquida na comparação de maio/2020 com o ano de 2017. Isso ocorreu
principalmente pela contabilização de “Despesas comerciais” como ganho para a Companhia.

6) SPE SOMA – SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE LTDA.
62.

A SPE SOMA desenvolve as atividades de limpeza e varrição urbana e atualmente

encontra-se em operação.

63.

A liquidez corrente da empresa melhorou nos últimos anos, fechando maio/2020

com índice de 1,62 (ante 1,05 em 2017). Isso indica que a empresa possui R$ 1,62 de ativos
circulantes para cada R$ 1,00 de passivos circulantes.
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64.

A melhora do índice ocorreu pela maior redução dos passivos circulantes

(diminuição de 56,7% entre 2017 e maio/2020) do que a verificada nos ativos circulantes
(redução de 33,3% no mesmo período).

65.

As “Contas a receber” aumentaram 15,8% no período, fechando maio/2020 com

saldo de R$ 52,8 milhões. A rubrica com maior saldo dos outros ativos circulantes é a de
“Estoques” com saldo de R$ 2,6 milhões (menor em 33,4% do que o saldo de 2017). Do saldo dos
passivos circulantes em maio/2020, 95,9% são de “Débito com partes relacionadas”.
66.

O endividamento geral apresentou aumento no período, saindo de 0,59 em 2017

para 0,81 em maio/2020, ou seja, a empresa possui R$ 0,81 de passivos com terceiros para cada
R$ 1,00 de ativos.

67.

O aumento no índice ocorreu pela redução dos ativos não circulantes (89,9% no

período). O “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 1,5 milhão em maio/2020, o que representa
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redução de 75,2% na comparação com 2017. Os outros ativos não circulantes são “Outras contas
a receber” (R$ 4,2 milhões) e “Intangível” (R$ 57 mil).

68.

A redução nos passivos exigíveis da empresa (38,9% entre 2017 e maio/2020) não

foram suficientes para manter o índice estável. Não existiam saldos contabilizados nas rubricas
de “Empréstimos e Financiamentos”, “Fornecedores” e “Obrigações tributárias no mês de
maio/2020. Os demais passivos exigíveis são principalmente de “Débito com partes relacionadas”
(R$ 33,8 milhões) e “Provisão para demandas judiciais” (R$ 15,9 milhões).
69.

Apesar de estar em operação, a empresa não apresentou faturamento no ano de

2020.

70.

A empresa obteve lucro operacional nos anos de 2017 e 2018 e prejuízo

operacional nos anos subsequentes. O resultado apresentado no acumulado até maio/2020 foi
impactado por “Despesas gerais e administrativas” de R$ 4,7 milhões e ganho de R$ 5,0 milhões
a título de “Reversão de provisões”.

71.

Como a empresa não apresentou receita líquida no acumulado de 2020, a análise das

margens da operação fica prejudicada.

7) OXIL MANUFATURA REVERSA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.

72.

A Oxil Manufatura Reversa e Gerenciamento de Resíduos Ltda. Desenvolve as

atividades de descaracterização e reciclagem de produtos diversos, especialmente os
eletrônicos, em processo conhecido como manufatura reversa de eletroeletrônicos (REEE) e
encontra-se em operação.
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73.

A liquidez corrente da empresa aumentou na comparação de maio/2020 com os

períodos anteriores, atingindo o índice de 1,38 (em 2017 o índice era de 0,38). Isso indica que a
empresa possui R$1,38 de ativos circulantes para cada R$ 1,00 de passivos circulantes.

74.

A melhora no índice se deve ao aumento nos ativos circulantes da empresa (50,2%

entre 2017 e maio/2020). As “Contas a receber” apresentaram saldo de R$ 673 mil em
maio/2020, um aumento de 18,1% em relação ao saldo de 2017. Os outros ativos circulantes
aumentaram 79,1% no período. Por outro lado, os passivos circulantes se reduziram 58,8% no
período.

75.

O endividamento geral da empresa diminuiu no período em análise. No mês de

maio/2020 o índice era de 0,34 (ante 0,58 em 2017). Isso indica que a empresa possuía R$ 0,34
de passivos com terceiros para cada R$ 1,00 de ativos.
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76.

A redução no índice ocorreu, pois, além do aumento dos ativos circulantes, os

passivos exigíveis da empresa reduziram em 54,4% no período em análise.

77.

Os ativos não circulantes diminuíram 38,0% na comparação de maio/2020 com 2017.

O “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 1,7 milhão em maio/2020 (redução 18,5% na
comparação com 2017). Os outros ativos não circulantes diminuíram 50,4% no período, sendo a
principal rubrica a de “Mútuos com partes relacionadas” com saldo de R$ 1,4 milhão.
78.

A empresa não apresentou saldo de “Empréstimos e financiamentos”. Em maio/2020

a conta de “Fornecedores” tinha saldo de R$ 897 mil (aumento de 128,8% em relação ao saldo
de 2017). As “Obrigações tributárias” se reduziram em 56,6% na comparação de maio/2020 com
2017, atingindo o saldo de R$ 546 mil. Os demais passivos exigíveis se reduziram 86,6% no
período.
79.

A média mensal da receita líquida apresentou redução na comparação de janeiro a

maio/2020 com os anos anteriores. Em 2020 essa média foi de R$ 68 mil, contra R$ 231 mil na
média de 2017.

80.

A empresa apresentou prejuízo operacional apenas no ano de 2018, considerando

o período analisado. O lucro operacional acumulado até maio/2020 foi de R$ 456 mil, que foi
afetado por “Despesas comerciais” contabilizadas como ganho para a empresa no montante de
R$ 523 mil.

81.

A empresa apresentou piora em sua margem bruta ao longo do período em análise.

Por outro lado, houve melhora nas margens operacional e líquida na comparação de maio/2020
com anos anteriores.
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8) ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.

82.

A Estre SPI Ambiental S.A. desenvolve atividades relacionadas à limpeza urbana, tais

como, mas não se limitando, ao manejo, coleta, transbordo, transporte e destinação final de
resíduos sólidos, bem como coleta, manutenção, remoção e transporte de caçambas, triagem de
entulhos, além de desenvolver projetos de diagnósticos ambientais em áreas de disposição de
resíduos. A empresa está em operação.

83.

A liquidez corrente da Companhia diminuiu consideravelmente no período, saindo de

4,07 em 2017 para 0,59 em maio/2020. Isso indica que existem R$ 0,59 de ativos circulantes para
cada R$ 1,00 de passivos circulantes.
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84.

O índice de liquidez corrente foi afetado pela diminuição dos ativos circulantes da

Companhia (41,2% na comparação de maio/2020 com o ano de 2017) e pelo aumento expressivo
dos passivos circulantes (308,5% no período).

85.

A rubrica “Contas a receber” apresentou um saldo de R$ 41,7 milhões em maio/2020,

o que representa uma redução de 56,3% em relação ao saldo de 2017. A rubrica “Outros Ativos
Circulantes” aumentaram 1,9% no período em análise, sendo que a maior rubrica [“Outros Ativos
Circulantes”] é a rubrica de “Impostos a recuperar” com saldo R$ 15,2 milhões. Nos passivos
circulantes, a conta de “Fornecedores” foi a que mais variou, apresentando saldo de R$ 97,5
milhões em maio/2020 (aumento de 746,2% na comparação com 2017).
86.

O endividamento geral aumentou de 0,31 em 2017 para 0,56 em maio/2020,

indicando que a Companhia possui R$ 0,56 de passivos com terceiros para cada R$ 1,00 de ativos.

87.

Os ativos não circulantes aumentaram 39,1% entre 2017 e maio/2020, porém os

passivos exigíveis aumentaram 87,4% no mesmo período.

88.

O “Imobilizado”, que era de R$ 11,7 milhões em 2017, apresentou saldo negativo em

R$ 420 mil em maio/2020. A rubrica com maior saldo dos outros ativos não circulantes é a de
“Mútuos com partes relacionadas” que monta em R$ 219,7 milhões em maio/2020, seguida por
“Impostos a recuperar” com saldo de R$ 15,0 milhões.
89.

Nos passivos exigíveis, a rubrica de “Empréstimos e financiamentos” apresentou

saldo de R$ 502 mil em maio/2020 (66,3% menor do que o saldo de 2017). As “Obrigações
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tributárias” reduziram em 46,2% no período, com saldo de R$ 32,0 milhões. Os demais passivos
exigíveis aumentaram 112,8% na comparação de maio/2020 com 2017, sendo a principal rubrica
a de “Impostos diferidos” (saldo de R$ 26,0 milhões).
90.

A média mensal da receita líquida diminuiu no período em análise. Nos cinco

primeiros meses de 2020 essa média foi de R$ 8,8 milhões, montante 22,9% menor do que a
média de 2017.

91.

No período de janeiro a maio/2020 a Companhia apresentou lucro operacional

após dois anos seguidos de prejuízo operacional.

92.

Apesar da melhora da margem bruta apurada até maio/2020 comparada com 2018

e 2019, ela ainda é inferior à apurada em 2017. As margens operacional e líquida aumentaram
na comparação do acumulado até maio/2020 com o ano de 2017.

9) GEO VISION SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENERGIA S.A.
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93.

A Geo Vision Soluções Ambientais e Energia S.A. é responsável pelo gerenciamento

de resíduos de indústrias localizadas em Ribeirão Preto e seus arredores. A Companhia possui
operações ativas.

94.

A Companhia apresentou aumento de 0,07 para 0,09 no seu índice de liquidez

corrente no período em análise. Isso indica baixa capacidade de liquidar as obrigações de curto
prazo, haja vista que para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo (circulante) a empresa possui
apenas R$ 0,09 em ativos de curto prazo.

95.

A variação nos ativos circulantes da Companhia foi positiva em 16,0% entre 2017 e

maio/2020 aliada a redução nos passivos circulantes em 9,5% no mesmo período resultaram na
melhora do índice de liquidez corrente.

96.

A rubrica “Contas a receber” diminuiu em 23,3% no período, enquanto os outros

ativos circulantes aumentaram 59,6%, sendo a principal rubrica a de “Caixa e Equivalentes de
Caixa” com saldo de R$ 1,8 milhões, seguida por “Impostos a recuperar” com saldo de R$ 1,6
milhões.
97.

O endividamento geral da Companhia apresentou um índice de 0,50 em maio/2020

(no ano de 2017 era de 0,31). Isso indica que a Companhia possui R$ 0,50 de obrigações para
cada R$ 1,00 de ativo.
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98.

A redução de 47,2% nos ativos não circulantes da Companhia no período

colaborou para o aumento de seu índice de endividamento geral, haja vista que os passivos
exigíveis diminuíram menos do que os ativos (13,3% no período em análise).
99.

O “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 3,8 milhões em maio/2020, uma queda de

64,2% em relação ao saldo de 2017. A maior rubrica dos outros ativos não circulantes é a de
“Investimentos” com saldo de m R$ 145,0 milhões, seguida pela rubrica de “Mútuos com Partes
Relacionadas” com saldo de R$ 5,7 milhões.

100.

A conta de “Empréstimos e financiamentos” não apresentou saldo durante o período.

A rubrica de “Fornecedores” apresentou aumento de 15,5% entre 2017 e maio/2020, com saldo
de R$ 44,5 milhões. A rubrica “Obrigações tributárias” possuía saldo de R$ 1,5 milhões em
maio/2020 (queda de 58,3% no período), enquanto os demais passivos exigíveis apresentaram
redução de 32,0% e somam a quantia de R$ 34,4 milhões.
101.

A média mensal da receita líquida da Companhia reduziu no período analisado. Nos

cinco primeiros meses de 2020 essa média foi de R$ 661 mil, montante 30,0% menor do que a
média de 2017.
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102.

Após apresentar um lucro operacional de R$ 29,2 milhões em 2017, a Companhia

obteve sucessivos prejuízos até o final do período analisado. Nos cinco primeiros meses de 2020
o lucro operacional acumulado foi de R$ 2,0 milhões negativo.

103.

A margem bruta apresentou crescimento no período em análise. No entanto, a

Companhia apresentou redução das margens operacional e líquida na comparação de 2017 com
o acumulado até maio/2020.

10) RECICLAX – RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
104.

A Reciclax - Reciclagem de Resíduos da Construção Civil Ltda., que se encontra

atualmente em operação ativa, atua no segmento de reciclagem de resíduos da construção civil,
responsável pelo desenvolvimento de tecnologias para reinserir os resíduos da construção civil
na cadeia produtiva.

105.

Na comparação do mês de maio/2020 com o ano de 2017 a empresa apresentou

diminuição de 0,23 para 0,16 em seu índice de liquidez corrente. Isso indica baixa capacidade em
liquidar as obrigações de curto prazo (para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo a empresa
possui R$ 0,16 em ativos de curto prazo).
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106.

A piora no índice de liquidez corrente se deve a redução nos ativos circulantes (queda

de 30,1% no período), enquanto o saldo do “Passivo circulante” se manteve estável (aumento de
0,7% em maio/2020 na comparação com 2017).

107.

As “Contas a Receber” da empresa reduziram 61,2% no período, apresentando saldo

de R$ 536 mil. Os outros ativos circulantes aumentaram 135,9% entre 2017 e maio/2020, sendo
a principal rubrica a de “Contrato Ativo” com saldo de R$ 322 mil (em 2017 não havia saldo).
108.

O endividamento geral da empresa aumentou no período em análise (0,89 em

maio/2020 ante 0,62 em 2017). Isso indica que a empresa possui R$ 0,89 de obrigações para cada
R$ 1,00 de ativo.

109.

O aumento no índice foi impactado pela redução de 24,6% nos ativos não

circulantes no período de 2017 até maio/2020 e pelo aumento nos passivos exigíveis de 6,3%.
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110.

O imobilizado reduziu 8,9% no período, apresentando saldo de R$ 7,3 milhões em

maio/2020. Os outros ativos não circulantes diminuíram 82,4% entre 2017 e maio/2020 e somam
o saldo de R$ 386 mil.
111.

A conta de “Fornecedores” (saldo de R$ 661 mil em maio/20) aumentou 38,0% no

período. A rubrica “Obrigações Tributárias” diminuiu 63,7% na comparação de maio/2020 com
2017, com saldo de R$ 135 mil. Nos demais passivos exigíveis a conta com maior saldo é a de
“Débito com partes relacionadas” (R$ 6,0 milhões).
112.

A média mensal da receita líquida apresentou aumento na comparação de

maio/2020 com 2017. A média dos primeiros 5 meses de 2020 foi 32,8% maior que a de 2017.

113.

A empresa apresentou prejuízo operacional durante todo o período analisado. No

acumulado de 2020 o prejuízo operacional foi de R$ 156 mil.

114.

As margens Bruta, operacional e Líquida da empresa apresentaram melhora na

comparação de maio/2020 com 2017. No entanto, se mantiveram negativas durante todo
período.
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11) AMBIENTAL SUL BRASIL CENTRAL REGIONAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUO
LTDA.

115.

A Ambiental Sul Brasil Central Regional de Tratamento de Resíduo Ltda. atua na

gestão operacional do CGR Sarandi, aterro sanitário responsável em atender a Mesorregião
Norte Central Paranaense, e encontra-se atualmente operacional.

116.

Na comparação do mês de maio/2020 com o ano de 2017 a empresa apresentou

aumento de 0,01 em seu índice de liquidez corrente que ficou em 0,32. Isso indica a baixa
capacidade de liquidar as obrigações de curto prazo, haja vista que para cada R$ 1,00 de passivo
de curto prazo a empresa possui R$ 0,32 em ativos de curto prazo.

117.

O índice se manteve praticamente estável, pois os ativos circulantes se reduziram

quase na mesma medida que os passivos circulantes (se reduziram em 28,3% e 29,1%
respectivamente).

118.

No período em análise, a rubrica “Contas a Receber” da empresa reduziu 74,2%,

atingindo o montante de R$ 541 mil em maio/2020 (o saldo era de R$ 2,1 milhões em 2017). Os
outros ativos circulantes aumentaram 659,3% entre 2017 e maio/2020, sendo as principais
rubricas as de “Contrato Ativo” com saldo de R$ 587 mil (não possuía saldo em 2017) e de “Caixa
e equivalentes de Caixa” com saldo de R$ 443 mil em maio/2020 (o saldo em 2017 era de R$ 74
mil). Já no passivo circulante, a maior redução ocorreu na conta de “Débito com partes
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relacionadas”, que apresentou saldo de R$ 2,9 milhões em maio/2020 (menor 47,8% do que o
saldo de 2017).
119.

O endividamento geral da empresa apresentou um índice de 1,21 em maio/2020 (no

ano de 2017 era de 0,81). Isso indica que a empresa possui R$ 1,21 de obrigações para cada R$
1,00 de ativo.

120.

A piora no índice de endividamento está relacionada à redução de 59,6% nos ativos

não circulantes que em maio/2020 tinham saldo de R$ 2,9 milhões. Essa redução foi maior do
que a apresentada pelos passivos exigíveis, que reduziram 29,0% no período.

121.

“Imobilizado” reduziu 85,5% no período (o saldo de R$ 4,4 milhões em 2017 caiu para

R$ 631 mil em maio/2020). Os outros ativos não circulantes diminuíram 21,3% no período, sendo
a principal rubrica a de “Mútuos com partes relacionadas” com saldo de R$ 1,8 milhão em
maio/2020.
122.

A rubrica “Fornecedores”, que tinha saldo de R$ 776 mil em maio/2020, apresentou

aumento de 16,3% na comparação com 2017. As “Obrigações tributárias” aumentaram 32,3% no
período (saldo de R$ 1,1 milhão em maio/2020).
123.

A média mensal da receita líquida apresentou redução na comparação de maio/2020

com 2017. No acumulado de 2020 essa média foi de R$ 225 mil.
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124.

No período em análise a empresa apresentou lucro operacional em todos os anos,

exceto em 2019. Nos cinco primeiros meses de 2020 o lucro operacional foi de R$ 381 mil.
125.

As margens bruta, operacional e líquida da empresa apresentaram piora na

comparação de maio/2020 com 2017, porém houve melhora em relação a 2019.

12) NGA – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.
126.

NGA - Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda presta serviços específicos para o

tratamento de resíduos de serviços de saúde – aqueles oriundos de hospitais, clínicas,
consultórios médicos e veterinários, laboratórios e farmácias, entre outros. A empresa possui
operações ativas.

127.

A empresa apresentou aumento de 0,03 para 0,04 de sua liquidez corrente no

período em análise. Isso indica baixa capacidade de liquidar as obrigações de curto prazo, haja
vista que para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo a empresa possui apenas R$ 0,04 em ativos
de curto prazo.
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128.

A pequena melhora no índice se deve a variação positiva nos ativos circulantes da

empresa (aumento de 12,1% entre 2017 e maio/2020), aliada à redução em 34,9% dos passivos
circulantes.

129.

A rubrica “Contas a receber” diminuiu em 85,3% no período, enquanto os outros

ativos circulantes aumentaram 132,5%, sendo a principal rubrica a de “Caixa e Equivalentes de
Caixa” com saldo de R$ 372 mil, seguido por “Impostos a recuperar” com saldo de R$ 304 mil.
Nos passivos circulantes, a conta mais expressiva é a de “Débito com partes relacionadas”, que
apresentou saldo de R$ 14,4 milhões em maio/2020 (redução de 41,7% em relação a 2017).
130.

O endividamento geral da empresa apresentou um índice de 0,27 em maio/2020 (no

ano de 2017 era de 0,40). Isso indica que a empresa possui R$ 0,27 de obrigações para cada R$
1,00 de ativo.

131.

A melhora no índice ocorreu pela redução maior dos passivos exigíveis no período

(37,5%) do que a observada nos ativos da empresa (8,6%).
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132.

Houve redução de 8,8% nos ativos não circulantes da empresa no período. O

“Imobilizado” apresentou saldo de R$ 135 mil em maio/2020, uma queda de 38,4% em relação
ao saldo de 2017. A principal rubrica dos outros ativos não circulantes é a de “Investimentos”
que monta em R$ 60,9 milhões (aumento de 25,2% na comparação com 2017).
133.

A conta de “Empréstimos e financiamentos” não apresentou movimentação durante

o período. A rubrica de “Fornecedores” apresentou queda de 12,8% entre 2017 e maio/2020,
com saldo de R$ 422 mil. As “Obrigações tributárias”, que montam em R$ 110 mil, apresentaram
queda de 92,3% no período, enquanto os demais passivos exigíveis apresentaram redução de
34,8%.
134.

A média mensal da receita líquida da empresa vem reduzindo desde o ano de 2017,

quando era de R$ 147 mil, até o patamar atual de R$ 2 mil (diminuição de 98,6%).

135.

A empresa apresentou prejuízo operacional apenas no ano de 2018. No

acumulado de 2020 até maio o lucro operacional foi de R$ 699 mil.

136.

Como a empresa obtém seu resultado principalmente das operações de empresas

nas quais possui participação (por equivalência patrimonial), a análise das margens da operação
fica prejudicada.

13) NGA RIBEIRÃO PRETO – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.
137.

A NGA Ribeirão Preto - Núcleo de Gerenciamento Ambiental Ltda. se encontra

atualmente com operação ativa e é responsável pelo gerenciamento e tratamento de resíduos
de serviços de saúde até a coleta final.
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138.

Na comparação do mês de maio/2020 com o ano de 2017 a empresa apresentou

diminuição de 0,73 para 0,17 em seu índice de liquidez corrente. Isso indica baixa capacidade em
liquidar as obrigações de curto prazo, considerando que para cada R$ 1,00 de passivo de curto
prazo a empresa possui somente R$ 0,17 em ativos de curto prazo.

139.

A queda no índice decorre da redução expressiva nos ativos circulantes ao longo do

período em análise (queda de 90,5% na comparação de maio/2020 com 2017).

140.

As “Contas a Receber” não apresentaram saldo em maio/2020 (em 2017 o saldo era

de R$ 2,4 milhões). Os outros ativos circulantes se reduziram em 60,0% entre 2017 (R$ 767 mil)
e maio/2020 (R$ 307 mil).
141.

O endividamento geral da empresa apresentou um índice de 0,08 em maio/2020 (no

ano de 2017 era de 0,19). Por esse motivo indica que a empresa possui R$ 0,08 de obrigações
para cada R$ 1,00 de ativo. Portanto, a empresa apresenta mais ativos que passivos com
terceiros.
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142.

A melhora apresentada no índice decorre do pequeno aumento dos ativos não

circulantes no período (3,7%), enquanto os passivos exigíveis se reduziram em 61,2%.

143.

O “Imobilizado” reduziu 83,3% no período (de R$ 1,1 milhão em 2017 para R$ 177

mil em maio/2020). Os outros ativos não circulantes aumentaram 3,7% entre 2017 e maio/2020,
sendo a maior rubrica a de “Mútuos com partes relacionadas” com saldo de R$ 37,1 milhões em
maio/2020 (aumento de 5,8% em relação a 2017).
144.

A redução mais expressiva nos passivos exigíveis ocorreu na conta de “Débito com

partes relacionadas”, que em maio/2020 tinha saldo de R$ 5 mil (redução de 99,8% em relação
a 2017). A rubrica “Obrigações tributárias” (saldo de R$ 2,5 milhões em maio/2020) reduziu
49,9% no período.
145.

A média mensal da receita líquida apresentou redução na comparação de maio/2020

com 2017. Nos primeiros 5 meses de 2020 essa média foi de apenas R$ 800 reais.

146.

À exceção do acumulado do ano de 2020, a empresa obteve lucro operacional em

todos os anos em análise.

147.

Como o faturamento acumulado de 2020 foi quase inexistente, a análise das margens

da operação fica prejudicada.

14) NGA JARDINÓPOLIS – NÚCLEO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA.
148.

A NGA Núcleo de Gerenciamento de Ambiental Ltda. atua no gerenciamento e

tratamento de resíduos de serviços de saúde (RSS) e encontra-se atualmente operacional.
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149.

Na comparação do mês de maio/2020 com o ano de 2017 a empresa apresentou

aumento de 1,72 para 1,86 em seu índice de liquidez corrente. Isso indica a capacidade de
liquidar as obrigações de curto prazo, haja vista que para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo
(circulante) a empresa possui R$ 1,86 em ativos de curto prazo.

150.

A melhora no índice se deve a uma elevação expressiva dos ativos circulantes da

empresa no período em análise, que saíram de R$ 4,4 milhões no ano de 2017 para R$ 8,8
milhões no mês de maio/20 (aumento de 100,0% no período), enquanto os passivos circulantes
aumentaram 85,4%.

151.

As “Contas a Receber” aumentaram 67,3% no período, atingindo o montante de R$

5,5 milhões em maio/2020. Os outros ativos circulantes aumentaram em 197,7% entre 2017 e
maio/2020, sendo as principais rubricas as de “Caixa e equivalentes de Caixa” com saldo de R$
1,8 milhões em maio/2020 e de “Contrato Ativo” com saldo de R$ 1,0 milhão.
152.

O endividamento geral da empresa apresentou um índice de 0,16 em maio/2020 (no

ano de 2017 era de 0,20). Isso indica que a empresa possui R$ 0,16 de obrigações para cada R$
1,00 de ativo.
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153.

O aumento dos ativos não circulantes (60,1% no período) contribuiu para a

redução do índice de endividamento geral da empresa, haja vista que os passivos exigíveis
cresceram em menor grau (29,5%).

154.

O “Imobilizado” aumentou 35,4% no período, apresentando saldo de R$ 1,5 milhão

em maio/2020. A maior rubrica dos outros ativos não circulantes é a de “Mútuos com partes
relacionadas” que apresentou saldo de R$ 21,9 milhões no período (aumento de 53,4%).
155.

Nos passivos exigíveis a rubrica que teve aumento mais expressivo foi a de

“Obrigações tributárias”, que passou de R$ 3,0 milhões para R$ 3,6 milhões no período (20,5%).
A conta de “Fornecedores” apresentou saldo de R$ 840 mil em maio/2020 (aumento de 182,8%
na comparação com 2017).

156.

A empresa apresentou lucro operacional em todos os anos analisados. No

entanto, nos anos de 2019 e 2020 ocorreram lançamentos de “Despesas comerciais” como um
ganho para a empresa.
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157.

As margens bruta, operacional e líquida da empresa apresentaram melhora na

comparação de maio/2020 com 2017. Cabe ressaltar, no entanto, que foram afetadas pelo
lançamento de “Despesas comerciais” já mencionado.

15) CTR ITABORAÍ – CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ITABORAPI LTDA.
158.

CTR Itaboraí - Centro de Tratamento de Resíduos Itaboraí Ltda CTR Itaboraí é

responsável pela gestão operacional do aterro estabelecido na cidade de Itaboraí, que atende
grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. A empresa possui operações ativas.

159.

A empresa apresentou crescimento de 0,20 para 0,77 da liquidez corrente no período

em análise. Isso indica, mesmo com o aumento de 0,57, uma baixa capacidade de liquidar as
obrigações de curto prazo, haja vista que para cada R$ 1,00 de passivo de curto prazo (circulante)
a empresa possui apenas R$ 0,77 em ativos de curto prazo.
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160.

A melhora no índice é explicada pela variação positiva nos ativos circulantes da

empresa (aumento de 134% entre 2017 e maio/2020) e pela diminuição dos passivos circulantes
em 38,2% no período.

161.

A rubrica “Contas a receber” cresceu 114,3% no período e apresentou saldo de

R$ 21,5 milhões em maio/2020. Os outros ativos circulantes aumentaram 277,4% no período,
sendo a principal rubrica a de “Contrato Ativo” com saldo de R$ 3,0 milhões, seguida por
“Impostos a recuperar” com saldo de R$ 1,7 milhões. Do lado dos passivos circulantes, a rubrica
que mais reduziu foi a de “Débito com partes relacionadas” com saldo de R$ 17,1 milhões em
maio/2020 (queda de 66,7% em relação a 2017).
162.

O endividamento geral da empresa apresentou um índice de 1,26 em maio/2020 (no

ano de 2017 era de 4,95). Isso indica que a empresa possui R$ 1,26 de obrigações para cada R$
1,00 de ativo.

163.

A expressiva melhora no índice de endividamento geral é explicada pelo aumento

de 136,7% no total de ativos e a redução de 39,8% nos passivos exigíveis da empresa no período.

164.

O “Imobilizado” apresentou saldo de R$ 226,0 mil em maio/2020, um crescimento de

11,9% em relação ao saldo de 2017. Os outros ativos não circulantes aumentaram 1.029,0% entre
2017 e maio/2020, sendo a maior rubrica a de “Impostos à Recuperar” que monta em R$ 298,0
mil, seguida pelas “Outras contas a receber” com saldo de R$ 201 mil e “Ativo de direito de uso”
com saldo de R$ 200 mil.
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165.

A conta de “Empréstimos e financiamentos” não apresentou saldo em maio/2020

(em 2017 montava em R$ 513 mil). A rubrica de “Fornecedores” apresentou aumento de 179,9%
entre 2017 e maio/2020, com saldo de R$ 7,3 milhões. As “Obrigações tributárias” (saldo de saldo
de R$ 923 mil em maio/2020) apresentaram queda de 44,5% no período.
166.

A média mensal da receita líquida da empresa reduziu em 30,3% na comparação do

acumulado de 2020 com o ano de 2017. No período de janeiro a maio/2020 essa média foi de R$
645 mil.

167.

No período de 2017 a 2019 houve prejuízo operacional. Nos primeiros cinco meses

de 2020 a empresa apresentou lucro operacional de R$ 168 mil, que foi afetado pela
contabilização de “Despesas comerciais” como um ganho para empresa.

168.

A empresa apresentou redução na margem bruta na comparação do acumulado até

maio/2020 com 2017. Por outro lado, houve melhora nas margens operacional e líquida da
empresa, que foram influenciadas pela contabilização de “Despesas comerciais” já citada.

16) CGR GUATARAPÁ – CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA.
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169.

A CGR Guatarapá - Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda., a qual encontra-

se atualmente em operação, é responsável por aterros sanitários, assim oferecendo diferentes
soluções para os resíduos hospitalares, unidades de geração de energia e estação de tratamento
de efluentes.

170.

Na comparação do mês de maio/2020 com o ano de 2017 a empresa apresentou

crescimento de 0,72 para 1,92 em seu índice de liquidez corrente. Isso demonstra boa capacidade
em liquidar as obrigações de curto prazo, considerando que para cada R$ 1,00 de passivo de
curto prazo (circulante) a empresa possui R$ 1,92 em ativos de curto prazo.

171.

A melhora nesse índice se deve ao aumento de 37,4% dos ativos circulantes no

período, que apresentaram saldo de R$ 80,9 milhões em maio/2020, enquanto os passivos
circulantes se reduziram 48,7%.
172.

As “Contas a Receber” da empresa diminuíram 15,6% no período (o saldo era de R$

47,4 milhões em maio/2020) (o saldo era de R$ 56,1 milhões em 2017). Os outros ativos
circulantes aumentaram em 1.116,4% entre 2017 e maio/2020, sendo as principais rubricas as
de “Contrato Ativo” com saldo de R$ 27,1 milhões e de “Impostos a Recuperar” com saldo de R$
4,1 milhões. Nos passivos circulantes, a redução mais expressiva ocorreu na conta de “Débito
com partes relacionadas” que apresentou saldo de R$ 14,1 milhões em maio/2020 (redução de
77,8% no período).
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173.

O endividamento geral da empresa apresentou um índice de 0,53 em maio/2020 (no

ano de 2017 era de 0,83). Isso indica que a empresa possui R$ 0,53 de obrigações para cada R$
1,00 de ativo, ou seja, a empresa apresenta mais ativos que passivos com terceiros.

174.

A melhora no índice de endividamento geral é explicada pelo aumento do ativo

total da empresa em 6,1% entre 2017 e maio/2020, aliada a redução de 32,9% nos passivos
exigíveis no mesmo período.

175.

O “Imobilizado” reduziu 3,30%, saindo de R$ 46,8 milhões em 2017 para R$ 45,3

milhões em maio/2020. Os outros ativos não circulantes diminuíram significativamente (84,8%
entre 2017 e maio/2020), sendo a maior diminuição ocorrida na conta de “Mútuos com partes
relacionadas” (queda de 92,5% no período).
176.

A rubrica que teve variação mais expressiva foi a de “Débito com partes

relacionadas”, que passou de R$ 63,4 milhões para R$ 14,1 milhões no período (diminuição de
77,8%). As “Obrigações tributárias” (R$ 19,8 milhões) aumentaram 4,7% na comparação de
maio/2020 com 2017. A conta de “Fornecedores” (R$ 10,8 milhões em maio/2020) aumentou de
45,5% na comparação com 2017.
177.

A média mensal da receita líquida apresentou redução na comparação de maio/2020

com 2017. Nos primeiros 5 meses de 2020 essa média foi de R$ 2,4 milhões.
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178.

A empresa obteve lucro operacional nos dois primeiros anos do período em

análise. Em 2019 e 2020, no entanto, apresentou prejuízo operacional.

179.

As margens bruta, operacional e líquida da empresa apresentaram redução entre

2017 e maio/2020.

17) ESTRE ENERGIA NEWCO PARTICIPAÇÕES S.A.; SPE PAULÍNEA LTDA.;
PIRATININGA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA E CGR – CENTRO DE
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS FEIRA DE SANTANA S.A.

180.

Estas Companhias e empresas não possuem operações ativas. No entanto, conforme

mencionado na inicial deste processo, a Estre Energia NEWCO Participações S.A., a SPE Paulínia
Energia Ltda. e a Piratininga Energia e Participações Ltda. possuem capacidade de geração de
energia a partir dos resíduos dos aterros.

181.

A CGR - Centro de Gerenciamento de Resíduos Feira de Santana S.A., segundo

esclarecimentos das Recuperandas, atuava gerenciando um aterro que foi vendido, de modo que
possui potencial operacional, mas não está em atividade.
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C) RESUMO DOS PASSIVOS

182.

Abaixo é apresentado um quadro resumo dos passivos exigíveis do “Grupo Estre”. O

quadro representa a simples soma das informações contábeis disponibilizadas, de modo que não
foi realizada a consolidação dos balanços.

183.

O passivo exigível total obtido foi de R$ 4,3 bilhões. Excluindo os débitos com partes

relacionadas e as provisões o passivo monta em R$ 2,9 bilhões.

184.

A lista de credores protocolada pelas Recuperandas apresenta um montante total de

R$ 823,3 milhões em créditos sujeitos à recuperação judicial. Os créditos detidos por instituições
financeiras representam 88,3% do total e estão todos classificados como créditos Quirografários.

D) RESUMO DAS RECEITAS E RESULTADOS OPERACIONAIS

185.

Considerando o agregado do “Grupo Estre” (simples soma das demonstrações de

resultados apresentadas) vemos uma expressiva redução na média mensal de sua receita líquida,
que era de R$ 119,1 milhões em 2017 para R$ 67,2 milhões, nos cinco primeiros meses de 2020
(queda de 43,6%).
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186.

Por outro lado, houve uma melhora no resultado operacional nos cinco primeiros

meses de 2020, depois de dois anos seguidos de prejuízo operacional.
III – CONCLUSÃO
187.

Eis, portanto, os aspectos gerais e específicos da situação das 20 (vinte) empresas em

recuperação judicial, que este Administrador Judicial submete à V. Exa.

São Paulo, 19 de agosto de 2020.

WALD ADMINISTRAÇÃO DE FALÊNCIAS E EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL LTDA.
Administrador Judicial
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