5563

Processo nº 0431272-80.2016.8.19.0001
EDF NOGUEIRA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE EMPRESAS SIMPLES LTDA., anteriormente qualificada,
na qualidade de ADMINISTRADORA JUDICIAL, neste ato representada pelo Sr. Edgard Perez
Fernandes Nogueira, nos autos do processo de recuperação judicial em epígrafe, referente
à empresa EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S.A. - EBSE, vem requerer a juntada
do anexo relatório mensal de atividade da empresa em recuperação.

Termos em que,
Pede deferimento
Rio de Janeiro, 16 de abril de 2018.

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas
Administrador Judicial
CRA-RJ 20-68519-0

TJRJ CAP EMP02 201802591551 16/04/18 14:41:39135754 PROGER-VIRTUAL

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO
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RELATÓRIO

RECUPERANDA: EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA ELÉTRICA S.A. - EBSE
MÊS: FEVEREIRO/2018
PROCESSO: 0431272-80.2016.8.19.0001

O Administrador Judicial da recuperação judicial em referência, em atendimento ao
disposto no artigo 22, II, c) da Lei nº 11.101/2005, vem, respeitosamente, apresentar
relatório de atividades da empresa em recuperação EMPRESA BRASILEIRA DE SOLDA
ELÉTRICA S.A. - EBSE, referente ao período de Fevereiro/2018.
Aproveita para informar que se encontra à disposição para esclarecer eventuais dúvidas
relacionadas a este documento e/ou ao procedimento de recuperação judicial em
referência.
1. Andamento do processo de Recuperação Judicial
O processo encontra-se aguardando homologação das datas informadas para Assembleia
Geral de Credores.

2. Relatório de atividades da Recuperanda

A Recuperanda enviou ao ADMINISTRADOR JUDICIAL, o relatório com as principais atividades
da empresa, tendo como referência o período de Fevereiro/2018, com informações
relevantes do período, dados sobre desempenho do faturamento e atividades comerciais.
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I.

Informações financeiras

A empresa em recuperação informou que devido a diversos fatores, em consequência da
adesão ao PERT – Programa Especial de Reorganização Tributária, vem promovendo as
correções fiscais, e ajustes dos débitos com fornecedores, não sendo possível ainda
finalizar o Balanço de 2017.
A empresa em recuperação informou que contratou empresa de consultoria e nova
gerente para sua contabilidade, que em conjunto irão elaborar um Balanço consistente da
recuperanda.
Evolução do Faturamento
A recuperanda apresentou para este administrador a composição do seu faturamento no
mês de Fevereiro de 2018, por unidade de negócio, conforme podemos verificar no quadro
abaixo:
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Verifica-se que neste período novamente o faturamento foi exclusivo da unidade de
negócios “Tubos”, faturamento este aproximadamente 13% superior ao período anterior
para este unidade de negócio.
Nesse sentido, verificar-se que não ocorreu faturamento nas outras unidades de negócio,
sendo o faturamento total do período 13% (vinte e um por cento) maior do que o período
anterior, contudo, aproximadamente 70 (setenta por cento) menor do que o mesmo
período em 2017.
A EBSE informou ainda que suas despesas financeiras oriundas do capital de giro junto aos
bancos totalizaram o montante de R$ 50.400,00.
Propostas Apresentadas
Informou a empresa em recuperação os valores estimados das oportunidades comerciais
com propostas apresentadas, conforme podemos verificar no quadro abaixo.
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II.

Relação de Funcionários

A empresa devedora, apresentou a evolução do seu quadro de colaboradores no mês de
Fevereiro/2018.

A EBSE informou constar em seu quadro 217 funcionários ativos e 65 empregados
afastados, num total de 282 empregados.
A empresa registrou nesse período 3 contratações, 5 demissões e 2 afastamentos.
Ademais, a empresa em recuperação apresentou os gastos com sua folha de pagamento,
sendo R$ 300.000,00 com funcionários administrativos e R$ 970.000,00 com
colaboradores operacionais, conforme verifica-se na tabela abaixo.
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III.

Tributos

A empresa informou a este administrador que foram utilizados R$ 19.000,00 para o
pagamento dos tributos, salientando que os mesmos foram reduzidos devido a créditos
tributários acumulados pela EBSE.

IV.

Conclusões

A Recuperanda informou a continuidade do contrato junto a Cedae, que vem
proporcionando tempo para que suas novas propostas comerciais se concretizem em
novos negócios.
A empresa em recuperação informou que mesmo com a economia dando sinais de
melhora, verifica-se que existem investimentos de interesse da Recuperanda que ainda
não se concretizaram, principalmente investimentos públicos no setor de Óleo e Gás.
Por fim, a empresa destacou que vem apresentando propostas em negócios nos
segmentos de Indústria Naval, Petroquímico, Saneamento e Energia.

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2018.

EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas
Administrador Judicial
CRA-RJ 20-68519-0

