
 
 
 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2016 A ABRIL DE 2017. 

 
Este administrador judicial, após análise de documentos e informações 

obtidos junto à Recuperanda, demonstra a seguir resumo das atividades das mesmas 

durante os meses de dezembro de 2016 a abril de 2017. Salienta, outrossim, que a 

Administração Judicial recebeu a documentação contábil da empresa na data de 

08.06.2017, o atraso na entrega das demonstrações foi informado ao processo e se deu 

em razão do procedimento de auditoria externa que a empresa estava enfrentando. O 

parecer de auditoria referente ao balanço de dezembro de 2016 não foi enviado a 

Administração Judicial. 

 

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO 

 

O processo de recuperação judicial do Grupo Intecnial, composto pelas 

empresas INTECNIAL PARTICIPAÇÕES S/A e INTECNIAL S/A, segue seu curso normal. A 

recuperanda apresentou o Plano de Recuperação nos autos do processo no prazo previsto 

(18.08.2016). Com o encerramento da verificação dos créditos, foi publicado o edital do 

art. 7º, §2º e art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, restando aberto o prazo de 30 dias 

para os credores apresentarem suas objeções e impugnações de crédito. 

 

Foi convocada Assembleia Geral de Credores, a ser realizada em 1ª 

(primeira) convocação em 26 de junho de 2017, às 14 horas; e em 2ª (segunda) convocação 

em 31 de julho de 2017, às 14 horas, na Sede da Associação Comercial, Cultural e Industrial 

de Erechim - localizada na Rua Henrique Pedro Salomoni, s/nº, Bairro FRINAPE, em 

Erechim-RS. 

 

A recuperanda, embora com atraso, vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), 

informações de sua atividade estão sendo prestadas à Administração Judicial e aos 

credores quando solicitadas.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das 

atividades da recuperanda durante os meses de dezembro de 2016 a abril de 2017, 

salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site 



 
 
 

www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem 

ser obtidas diretamente com a Administração Judicial. 

 

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os 

principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa 

básica da Lei de Recuperação Judicial que menciona-se a seguir: 

 
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação 
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir 
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, 
sua função social e o estímulo à atividade econômica”. 

 
Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente 

acompanhar as atividades da empresa segregando-a em três principais grupos:  

1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva; 

1.2 Departamento de Recursos Humanos; 

1.3 Tributos e Contribuições; 

1.4 Informações Complementares. 

 
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA 

 

2.1 Desenvolvimento das atividades  

 

Em atenção ao princípio da recuperação judicial, que diz respeito à 

manutenção da fonte produtora, conforme visitas realizadas à sede da recuperanda, 

verificou-se que a mesma vem operando com dificuldades. Devido à escassez de caixa, 

muitos pedidos de compras ficaram aguardando pagamento por prazos superiores aos 

solicitados, o que impossibilita que a produção se realize e prejudica o relacionamento 

com os fornecedores. 

 

Conforme relatado pela recuperanda, alguns fornecedores ainda 

apresentaram resistência quanto ao fornecimento de materiais devido à condição de 

Recuperação Judicial, sendo que, em pelo menos três casos, foi solicitado auxílio jurídico 

para análise e notificação de fornecedores. Fornecedores de fretes fracionados fazem 

coleta mediante pagamento antecipado para algumas regiões. Fretes especiais, em sua 

http://www.administradorjudicial.adv.br/


 
 
 

maioria foram faturados. Os pedidos estão sendo faturados diretamente para os clientes 

da Intecnial. 

 

INTECNIAL S.A 

 

Faturamento 

 

 O mês de dezembro houve redução da receita acumulada até 11/2016 

isso porque houve o ajustes das receitas conforme o CPC 17. Dessa forma, no ano de 2016 a 

empresa acumulou receitas no montante de R$ 171.913.999,05. 

 

No ano de 2017 a receita apresentada é bastante inferior a capacidade 

instalada na empresa, sendo que a empresa está empenhando esforços para melhorar seu 

faturamento, porém está encontrando várias dificuldades e também em razão do pedido 

de recuperação judicial. 

 
 

 
 
Resultado Econômico 

 

Em 2016 a Intecnial apresenta prejuízo acumulado de R$ 94.906.936,78 

os custos representam praticamente 100% da receita líquida neste período, ou seja, o 
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resultado não é suficiente para a cobertura das demais despesas fixas, restando margem 

negativa. 

Nos primeiros quatro meses do ano de 2017 não foi diferente, o mês de 

fevereiro foi o único em que a empresa teve resultado positivo, porém no ao já acumula 

prejuízo na monta de R$ 5.347.192,60. 

 

 
 
Segundo dados fornecidos pela empresa, a mesma está buscando a 

redução dos custos de produtos e serviços vendidos, porém em razão das demissões e 

outros custos do período o resultado acabou prejudicado. 

 

Geração de Caixa 

 

 A empresa apresenta geração de caixa da atividade negativa, e está 

recorrendo a empréstimos e financiamentos para manter as operações, o que onera muito 

o custo financeiro da mesma. No ano a empresa acumulou caixa negativo de R$ 

16.753.916,25, sendo o principal desembolso o pagamento a fornecedores e empréstimos 

de longo prazo. 
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No ano de 2017, a situação se repete a atividade não gera caixa positivo. 

O principal desembolso é de pagamento a fornecedores. 

A equipe da Recuperanda informou que o caixa está baixo por conta das 

dificuldades em vendas. Visando a melhora do fluxo a empresa está reduzindo o quadro de 

colaboradores e buscando novas parcerias para vendas. 

 

 
 
INTECNIAL PARTICIPAÇÕES 

 

Considerando que a atividade da Intecnial Participações é de 

administração de instituições não financeiras, a mesma não possui receitas. O resultado 

-16.753.916,25 
-126.592,45 

7.947.555,01 

FLUXO DE CAIXA

DAS ATIVIDADES

OPERACIONAIS

FLUXO DAS

ATIVIDADES DE

INVESTIMENTOS

FLUXO DAS

ATIVIDADES DE

FINANCIAMENTO

INTECNIAL- GERAÇÃO DE CAIXA 2016

-119.204,39 

-42.573,59 

849.741,30 

FLUXO DE CAIXA

DAS ATIVIDADES

OPERACIONAIS

FLUXO DAS

ATIVIDADES DE

INVESTIMENTOS

FLUXO DAS

ATIVIDADES DE

FINANCIAMENTO

INTECNIAL- GERAÇÃO DE CAIXA 2017



 
 
 

negativo acumulado em 2016 é de R$ 94.990.226,55, vinculado a sua participação 

societária na empresa Intecnial que apresentou resultados negativos no ano de 2016.   

 

 
 
No ano de 2017 até abril, a empresa acumula prejuízo de R$ 38.019,01 

vinculado especialmente às despesas tributárias de IOF (Imposto sobre operações 

financeiras). 
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2.2 Departamento de recursos humanos 

 

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – 

manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para 

que os demais Órgãos da Recuperação, bem com Credores, tenham conhecimento da 

atual situação dos funcionários da Devedora. 

 

Entre os meses dezembro/2016 e abril/2017 as Recuperandas admitiram 3 

colaboradores e demitiram 437. Ainda, a título de informação complementar, a empresa 

relatou que há 129 colaboradores afastados das atividades por diversos motivos (licença 

maternidade, auxílio doença e outros).  

 

Dessa forma, findo o mês a recuperanda contava com 402 colaboradores 

ativos. Analisado o gráfico, verifica-se que em cinco meses a empresa reduziu pela metade 

o número de colaboradores que possuía em novembro de 2016, esses desligamentos 

refletem a redução de atividade operacional da empresa, que apesar dos esforços, não 

tem conseguido aumentar sua produtividade. 

 

 
 
Dentro dos meses analisados houve greves dos funcionários motivadas 

pelo atraso de salários. Ainda estão em andamento novas negociações de afastamentos 

com os sindicatos, para o parcelamento de novas rescisões. O saldo pendente de 
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pagamento em 30/04/2017 ref. folha de pagamento (salários, férias, 13º salário) está 

detalhado a seguir: 

Valores em aberto Funcionários 

Competência Valor 

Folha 08/2016 26.492,46 

folha 09/2016 R$ 48.253,50 

Adto 10/2016 R$ 37.352,85 

Folha 10/2016 R$ 142.802,78 

Adto 11/2016 R$ 124.619,26 

Folha 11/2016 R$ 489.301,25 

Adto 12/2016 R$ 255.835,44 

Folha 12/2016 R$ 812.480,52 

Adto 01/2017 R$ 118.215,51 

Folha 01/2017 R$ 296.646,67 

Adto 02/2017 R$ 130.278,65 

Folha 02/2017 R$ 231.346,24 

Adto 03/2017 R$ 132.626,90 

Dissídio 08/2016 R$ 81.174,37 

Férias R$ 767.459,77 

1º Parcela 13º R$ 434.517,50 

13º Integral R$ 473.737,26 

Evento ACCI R$ 12.877,12 

Total R$ 4.616.018,05 

 
2.3 Tributos e Contribuições 

 

Após pedido da recuperação judicial, a empresa permanece gerando 

impostos e contribuições de maneira regular e não está adimplindo em sua integralidade 

os tributos gerados no mês.  

 

Quanto ao FGTS, a empresa informou que parcelou junto a Caixa 

Econômica Federal os depósitos em atraso (junho de 2015 a junho de 2016) em 60 

(sessenta) parcelas. Atualmente o parcelamento e os demais impostos estão em atraso. 

 

A recuperanda informa que fará a adesão ao programa de Regularização 

Tributária para débito da Receita Federal e fará novo parcelamento do FGTS em atraso 

junto a Caixa Econômica Federal. 

 



 
 
 

A empresa Intecnial possui regularidade fiscal nos âmbitos Municipal e 

Estadual, cujas certidões encontram-se anexas a este relatório. 

 

2.4 Informações complementares 

 

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores 

esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação 

judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível demonstrar a situação da 

empresa. 

 

É o relatório. 

Erechim, 08 de junho de 2017. 

 
 
 

Medeiros & Medeiros 
Administração Judicial 

  
 

ANEXOS: 
Anexo I: Balanço, DRE e Fluxo de Caixa de Dezembro de 2016 a Abril de 2017 

(individualizados) 
Anexo II: Certidões Negativas 
Anexo III: comprovante de pagamento de impostos. 











































 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: INTECNIAL PARTICIPACOES S.A. 
CNPJ: 08.818.364/0001-95  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:  

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 
 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.  

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.  

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.  

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
 

Emitida às 11:33:46 do dia 17/02/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/08/2017. 
Código de controle da certidão: ADDF.05A8.1E07.94EB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  

Page 1 of 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: INTECNIAL PARTICIPACOES S.A. 
CNPJ: 08.818.364/0001-95  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:  

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 
 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.  

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.  

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.  

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
 

Emitida às 11:33:46 do dia 17/02/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/08/2017. 
Código de controle da certidão: ADDF.05A8.1E07.94EB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: INTECNIAL PARTICIPACOES S.A. 
CNPJ: 08.818.364/0001-95  

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:  

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 
 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa.  

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.  

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.  

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 02/10/2014.
 

Emitida às 11:33:46 do dia 17/02/2017 <hora e data de Brasília>. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº 

Identificação do titular da certidão:

Nome:

Endereço:

CNPJ:  89.432.702/0001-58

 INTECNIAL S A

 RUA ALBERTO PARENTI, 1133
 INDUSTRIAL, ERECHIM - RS

0010623261

Certificamos que, aos 01 dias do mês de ABRIL do ano de 2017, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências:

Possui 5 Debito(s) AUL/DAT:                                 
5 Adm Parcelado                                             

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar;
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário,de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de 
unisão estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência 
estadual (Lei n° 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/5/2017.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .
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Certificamos que, aos 01 dias do mês de ABRIL do ano de 2017, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situação:
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Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências 
relacionados na Instrução Normativa n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/5/2017.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br .
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