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EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CíVEL
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL - SP

Processo

Físico

nO: 1003345-80.2002.8.26.0100

Outros

Incidentes

Não

Especificados

Requerente: Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A - Prestação de Contas

Eliza

Fazan,

perita

contábil,

honrosamente

nomeada nos autos em eplgrafe, para levantamento dos ativos e passivos da Massa
Falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo S.A, vem respeitosamente submeter a Vossa
Excelência, proposta de honorários provisórios, conforme determinado em despacho
publicado no DJSP em 20/10/2014 (pág.68).
Adicionalmente,

esta signatária

requer a V.

Excelência que os trabalhos sejam realizados e remunerados através de sua pessoa
jurldica, Experlise - Serviços Contábeis e Administrativos

(Eliza Fazan - ME), CNPJ

19.615.744/0001-49, tendo em vista a necessidade de alocação de profissionais para
auxiliá-Ia.

efazan@uo\.coID,br-

Fone (11) 98444-2482.
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PROPOSTA TÉCNICA DE HONORÁRIOS PARA LEVANTAMENTO DOS ATIVOS E PASSIVOS DA
MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S.A.
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Expertise - Serviços Contábeis e Administrativos

Eliza Fazan - ME

São Paulo, 07 de novembro de 2014.

~

efazan@uo! com.br - Fone (11) 98444-2482.
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MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S.A.
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I. APRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

ELlZA

FAZAN

-

Administradora

Perita,

Judicial.

Consultora

em

Controladoria

e

Finanças

e

Sólida experiência profissional, adquirida em mais de

20 anos atuando nas áreas de controladoria, finanças e perícia contábil em
empresas nacionais de médio e grande porte (vários segmentos econõmicos) e
experiência no setor público. Professora
em

da FECAP há mais de 17 anos. Mestre

Ciências

Contábeis

e

Financeiras

pela

PUC

SP,

Especialista

em

Contabilidade

e Auditoria

pela Universidade Estadual de Londrina, Graduada

em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina.

Expressiva

experiência

atuação

profissional

(Juizado

Especial

em perícias

em empresas

e financeiras

de consultoria

Federal com mais 40.000

sentença, Citrovita, Cia. Nitroquimica,
Ministério

contábeis

adquirida em

voltadas para esse fim

cálculos

para Iiquidaçôes

de

Maxbríll Serviços, entre outras) e no

Público do Estado de São Paulo, onde atuou em vários casos como

falência do Banco Santos S.A, Parmalat Participações S.A, Consórcio Nacional
Garavelo e outras falências; Entidades do Terceiro Setor como Masp Museu de
Artes de São Paulo, Fundações de Apoio, Santas Casas e outros entes; Diversos
processos ligados às Entidades Públicas como SP Trans, Controllar, Fraudes em
Licitações, Enriquecimento lIicito, Lavagem de Capitais, Crimes de Prefeitos, entre
outros. Tem participação societária na empresa Alta Administração Judicial Ltda.

Possui vivência em controladoria

e práticas contábeis tendo trabalhado

nas

seguintes áreas: análise de sistemas de informação para verificação de sua
aderência, implantação de rotinas financeiras (contas a pagar e contas a receberadministração de tesouraria), implantação de departamentos
(incluindo contabilidade de custos e área de orçamentos).

de contabilidade
parametrização

de

sistemas de informação visando maior agilidade aos processos contábeis e fiscais,
atendimento a órgãos fiscalizadores, gerenciamento de equipes de contabilidade,
departamento fiscal e tesouraria, vivência na área de controle de pós-vendas.
efazan@uol.com.br-

Fone (11) 98444-2482.
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A Expertise

é uma empresa voltada para o ramo de Perícias

Financeiras

que presta também, consultoria contábil, relacionada á implantação

de normas convergentes

ao padrão internacional

Contábeis

e implanta melhorias

e

em

modelos contábeis já adotados pelas empresas.

Foi criada em 2014 por esforço empreendedor de sua sócia diretora a partír de
sua consolidada

Trabalha

experiêncía

com Equipe

com vasta experiência

no ramo de consultoria

operacional
na área,

e perícias contábeis.

formada essencialmente
com elevado

padrão

por profissionais

técnico

e atuação

multidisciplinar.

11. OBJETIVO DOS TRABALHOS

Constitui-se objetivo dos trabalhos a produção do Balanço
Massa Falida das Fazendas Reunidas

de Liquidação

Boi Gordo S.A., elencando

da

ativos e

passivos exístentes na Massa, realizados ou não, conforme decidido pelo MM.
Juizo em despacho publicado no DJSP em 20/10/2014.

111. ESCOPO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA E CRONOGRAMA

Considerando as informações contidas nos documentos produzidos pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, os levantamentos

para atendimento

ao

determinado pelo MM. Juizo compreenderão:

i.

Informações acerca dos saldos bancários da Massa Falida e dos
créditos a receber oriundos de vendas de ativos efetuadas de forma
parcelada.

li.

Informações contidas em laudos, pareceres e documentos disponiveis
no processo de falência, bem como, obtidos por meio de pesquisas em

efazan@uoI.coID.br-

Fone (11) 98444-2482.
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órgãos públicos, cartórios e outros que se julgarem idôneos para tal
finalidade para identificação dos ativos da Massa.

iii.

Informaçôes sobre ativos arrecadados, não vendidos e não avaliados,
que terão como valor estabelecido o melhor valor obtido em midias
eletrônicas e/ou custo de aquisição, e os valores e critérios dessas
avaliaçôes constarão em notas explicativas, não constituindo-se estas,
avaliações oficiais para efeitos de venda futura, mas tão somente para
se obter o valor justo desses ativos para que constem no Balanço da
Massa.

iv.

Informações sobre provisões para contingências

a favor da Massa,

relacionadas a processos em andamento em que a Massa Falida figure
como polo ativo (créditos da Massa). Contudo, esses eventuais créditos
não constarão

do

Balanço

de Liquidação,

mas

sim,

das

notas

explicativas, uma vez que ativos contingentes são reconhecidos como
ativos apenas quando esses processos transitarem em julgado.

v.

Os passivos da Massa descritos no Quadro Geral de Credores e
compromissos relacionados a contratos estabelecidos, não constantes
do Quadro.

vi.

Serão

ainda

contingências

consideradas
contra

a

informações
Massa,

sobre

relacionadas

provisões
a

para

processos

em

andamento em que a Massa Falida figure como paio passivo (dívidas da
Massa).

vii.

Provisão para remuneração do Síndico da Massa falida e sua equipe
conforme critérios a serem definidos pelo MM. Juizo.

Importante informar que os débitos fiscais da
Massa a serem tratados nesse Balanço de ativos e passivos se restringirão aos
constantes

do

efazan@uol.com.br

Quadro

Geral

de

- Fone (11) 98444-2482.

Credores.

Eventuais

débitos

tributários
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decorrentes das operações de vendas de ativos da Massa Falida poderão ser
apurados em novo trabalho pericial, mas não estarão contemplados

nesses

levantamentos.

As informações constantes do Balanço de
Liquidação contendo os Ativos e Passivos da Massa Falida serão acompanhadas
de relatório analítico contendo notas explicativas sobre a composição das contas
nele descritas e dos procedimentos adotados para apuração dos seus valores.

Os trabalhos serão desenvolvidos em nosso
escritório e espera-se que estejam finalizados em 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, contados da aprovação desses honorários. Esse prazo considera que
teremos colaboração de todos os envolvidos com a Massa Falida, acesso irrestrito
aos autos e a informações extraprocessuais, pedindo vênia, para realizar reuniões
com todos os prestadores de serviços, incluindo o Síndico Dativo, contador,
peritos avaliadores, advogados, etc., sem prejuízo do pedido de informações
constante de nossas Considerações Finais, uma vez que áquelas informações são
previamente tidas como necessárias.

Esta
solicitar

informações

de forma

direta

signatária

pede

aos envolvidos,

ainda,

vênia

para

comunicando

estas

será

desta

informações em relatório periódico a ser incluso nos autos.

A

responsabilidade

técnica

signatária que assinará o Balanço de Liquidação e suas notas explicativas
conforme determina o Decreto-Lei nO9.295, de 27 de maio de 1946.

IV. EQUIPE E HONORÁRIOS

!

Será alocada equipe suficiente para a demanda, em nível e graduação pertinentes

• ',;gê,ci. d"

",""h".

efazan@uo1.com.br-

Fone (11) 98444-2482.
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Para a realização dos trabalhos objeto da presente Proposta, e. considerando que
o volume de dados e as dificuldades inerentes ao trabalho podem apresentar
obstáculos até então desconhecidos,

propomos que o valor global seja fixado

inicialmente na forma prevista e já aprovada nos autos principais (Fls. 2458824596 - volume 120). A proposta aprovada em 2010 possuia escopo parecido,
porém, não resultou em prestação efetiva de trabalho, uma vez que a empresa
contratada declinou do trabalho.

o valor

que constou da proposta da empresa então contratada àquela época foi

de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) que, corrigidos pela tabela do
TJSP resulta em um valor atualizado para outubro de 2014 de R$ 159.517,07
(cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e dezessete reais e sete centavos),
conforme demonstrado abaixo.

Correção de honorários

já aprovados

nos autos para trabalho semelhante

-

Tabela do TJSP:
Honorários
propostos Datada
Empresa anterior
Proposta
R$ 125.000,00 04/10/2010

índice data
índice atual da proposta
outubro/2014
43,0707980
54,9642210

valor atual da
proposta
R$159.517,07

Caso os trabalhos demandem um volume exacerbado de horas e dificuldades não
previstas, que serão reportadas em relatório próprio para V. Excelência, os valores
acima poderão ser submetidos a nova avaliação.

o valor apresentado

acima inclui todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas,

taxas, contribuições parafiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a
incidir sobre o objeto da contratação.

V. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores propostos consideram

um adiantamento

prevlo de 50% a serem

depositados em conta corrente de Expertise Serviços Contábeis e Administrativos,

fi)

efazan@uo1.com,br-

T

Fone (11) 98444-2482.
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ELlZA FAZAN ME - CNPJ 19.615.744/0001-49 - Banco Itaú - Ag. 1571 - C/C
08090-0 e se referem aos custos iniciais dos levantamentos. O saldo restante será
pago na entrega dos trabalhos.

VI. PEDIDOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O bom desempenho destes trabalhos pressupõe a disponibilidade de informações
no formato, na quantidade, nos prazos e qualidade adequados para cada atividade
especifica.

Em casos de informações que não estejam disponíveis, no todo ou em parte, será
adotada a metodologia

mais adequada

às informações

existentes,

sempre

avaliando o risco e impacto da metodologia adotada de forma conjunta com V.
Excelência, com o Ministério Público e com o Sindico da Massa Falida.

Os resultados esperados para este trabalho consideram, além do acesso às
informações solicitadas, a disponibilidade do Síndico em atender solicitações de
informações,

à

autorização

da

carga

dos

processos

necessários

aos

levantamentos e, mas não limitado a, ao atendimento das solicitações abaixo, que
visam um levantamento objetivo de informações para composíção dos ativos e
passivos da Massa.

As seguintes informações são requeridas previamente por não constarem de
forma objetiva nas informações dos autos:

a) Do Síndico da Massa Falida:

i.

Quantidade

de Funcionários

(advogados,

contadores

necessidade

de informações

efazan@uol.com.br-

e outros

Fone (11) 98444-2482.

acerca

ativos

e terceiros

prestadores

de

de contratações

contratados
serviços):

Há

remuneradas
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pela Massa

Falida

de forma

contínua.

Caso existam

funcionários,

apresentar o valor total da folha de pagamento, incluindo os encargos
incidentes sobre essa folha (INSS, FGTS, Férias e 13°. Salário). No caso de
terceiros, fornecer informações detalhadas sobre os contratos (advogados,
prepostos, avaliadores e outros) e as parcelas que ainda deverão ser
pagas, ou ainda, compromissos permanentes (mensais, bimestrais, anuais)
assumidos pela Massa Falida.

iL

Despesas

Contínuas

da Massa:

Informações acerca de gastos

fixos da Massa Falida com aluguéis, IPTU, IPVA, materiais de escritório e
outras.

iiL

Processos

ativos

-

Pólo ativo (valores a receber ou ativos a

arrecadar). Informar a quantidade de demandas movidas pela massa
contra terceiros visando recuperar valores e créditos e transformá-los em
dinheiro e ainda, um parecer dos advogados

responsáveis

sobre a

possibilidade de êxito nessas demandas.

iv.

Processos

ativos

- Pólo passivo (valores a pagar). Informar a

quantidade de demandas movidas por terceiros contra a massa visando
cobrar

algum

valor

devido

e

ainda,

um

parecer

dos

advogados

responsáveis sobre a possibilidade de êxito da defesa da Massa nessas
demandas.

b) Do contador da Massa Falida:

v.

Quadro Geral de Credores - Informar o valor do quadro geral de

credores por classe de credores conforme determina a Lei de Falências e
discriminar a data de origem dos créditos lá elencados e os critérios de
atualização que já foram adotados. Informar ainda, quais incidentes se
referem a montagem do quadro geral de credores, tendo em vista que estes
incidentes não serão verificados nesta pericia.

efazan@uol.coffi,br - Fone (11) 98444-2482.
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c) Do Banco do Brasil:
vi.

Extratos bancários: A Massa Falida possui diversas contas judiciais

e sabidamente, há um incidente contendo os extratos bancários dessas
contas. Porém, conforme informações contidas no site da Massa Falida,
tem havido dificuldades em obterem-se os saldos e movimentos atuais
dessas contas.

Desta feita, e em função dessa dificuldade, esta signatária submete a
Vossa Excelência, este pedido

especial

para solicitação

em midia

eletrônica, do tipo planilha Excel, de um extrato único contendo

a

movimentação das contas desde a data da abertura até os dias atuais.
Um único documento, contendo extratos desde a data da abertura das
contas até o presente momento, em mídia eletrônica tipo planilha em Excel,
possibilitará

uma conciliação

adequada da movimentação

ocorrida

nessas contas, resultando na conferência dos valores de vendas de ativos
depositados e consequentemente apuração de eventuais créditos a favor
da Massa Falida.

Esclareço que o prazo a ser estabelecido por V. Excelência para fornecimento
dessas informações será fundamental para o atendimento ao escopo proposto e
prazo estabelecido para os trabalhos.

Finalmente, informo que os trabalhos iniciais de planejamento da execução já
foram iniciados junto ao cartório, de forma que esta signatária e sua equipe
consultará os volumes dos processos nas dependências do cartório, evitando
solicitação de cargas de incidentes e volumes que não forem úteis aos
levantamentos necessários, de forma a não atrapalhar o bom andamento dos
trabalhos de juntadas nesses processos.

efazan@uo1,com.br-

Fone (11) 98444-2482.

!
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Agradeço

mais uma vez a oportunidade

de poder colaborar

com Vossa

Excelência, me colocando a inteira disposição para esclarecimentos, aproveitando
o ensejo para renovar protestos de estima e consideração,

EIi

~ltft/

Perita Contábil
CRC 1SP194878/0-4

efazan@uol.com.br- Fone (11) 98444-2482.
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