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1.1 Considerações 
Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram

este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe

julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e

válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis da

Aubville Soluções Ambientais; e (ii) foram conduzidas discussões com

membros integrantes da administração da Devedora sobre os

negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste

relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza o caráter independente desta Equipe em relação ao

presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da Recuperanda e

seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta Equipe

pudesse: (i) obter todas as informações solicitadas para produzir este

relatório; e (ii) chegar de forma independente às conclusões aqui

contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de

prestar informações a todos os interessados no presente processo,

observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar

ciente das condições que nortearam este trabalho.

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da

Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser

fornecidas até o dia 20 do mês subsequente àquele sobre o qual o

relatório de atividades se refere. Cumpre ressaltar que os documentos

estavam sendo entregues de forma tempestiva até a data de

elaboração deste relatório.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



Em julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça ("CNJ") publicou

Recomendação acerca da padronização dos relatórios mensais de

atividades apresentados pelo administrador judicial (Recomendação n.º

72).

À vista disso, apresentamos na página seguinte um resumo com as

principais recomendações do Conselho, avaliando a pertinência do

conteúdo para esse processo e, quando aplicável, indicando de que

forma o tema está contemplado no presente Relatório.

1.2 Recomendação 



Recomendação Aplicável? Página

2.2.1 Houve alteração da atividade empresarial? Não

2.2.2 Houve alteração da estrutura societária e 
dos órgãos de administração? Não

2.2.3 Houve abertura ou fechamento de 
estabelecimentos? Não

2.2.4 Quadro de funcionários Sim 17

2.2.4.1 Número de funcionários/colaboradores 
total Sim 17

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT Sim 17

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas Não

2.2.5 Análise dos dados contábeis e informações 
financeiras Sim 26

2.2.5.1 Ativo (descrição / evolução) Sim 27

2.2.5.2 Passivo Sim 29

2.2.5.2.1 Extraconcursal Sim 25

2.2.5.2.1.1 Fiscal Sim 25

2.2.5.2.1.1.1 Contingência Não

2.2.5.2.1.1.2 Inscrito em dívida ativa Sim 25

2.2.5.2.1.2 Cessão fiduciária de títulos/direitos 
creditórios Não

2.2.5.2.1.3 Alienação fiduciária Não
2.2.5.2.1.4 Arrendamentos mercantis Não

Recomendação Aplicável? Página
2.2.5.2.1.5 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC) Não
2.2.5.2.1.6 Obrigação de fazer Não
2.2.5.2.1.7 Obrigação de entregar Não
2.2.5.2.1.8 Obrigação de dar Não
2.2.5.2.1.9 Obrigações ilíquidas Não
2.2.5.2.1.10. N/A Não
2.2.5.2.1.10.1 Justificativa Não
2.2.5.2.1.10.2 Observações Não
2.2.5.2.1.11 Pós ajuizamento da RJ Não
2.2.5.2.1.11.1 Tributário Não
2.2.5.2.1.11.2 Trabalhista Não
2.2.5.2.1.11.3 Outros Não
2.2.5.2.1.11.3 Observações Não

2.2.5.2.1.11.4 Observações / Gráficos Não

2.2.6 Demonstração de resultados (evolução) Sim 31

2.2.6.1 Observações (análise faturamento / índices de 
liquidez / receita x custo / receita x resultado) Sim 32

2.2.7 Diligência nos estabelecimentos da recuperanda Não

2.2.8 Controle de pagamentos dos credores 
concursais Não

2.2.8.1 N/A Não
2.2.8.2 Anexar documentos Não
2.2.9 Observações Não
2.2.10 Anexos Não
2.2.11 Eventos do mês Sim 9

1.2 Recomendação 



Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Sem 
previsão

Sem 
previsão

25/05/202125/05/2021

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 
LRF)

Aviso de recebimento 
do PRJ (art. 53, 
parágrafo único LRF)

Publicação do edital do 
art. 52, § 1º, da LRF

Entrega do plano de 
recuperação pela 
Recuperanda (art. 53, 
LRF)

Objeções (art. 55 LRF)

Cumprimento do 
plano

Encerramento
da RJ (art. 63 LRF)

11/03/202111/03/2021 Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Aguarda-se a  
Convocação da AGC 

(art. 56 LRF)

Concessão da 
Recuperação Judicial

02/06/202102/06/2021

O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findou em 21/11/2021.

1.3 Cronograma

24/07/202124/07/2021 06/09/202106/09/2021 06/10/202106/10/2021



Sem 
previsão

Sem 
previsão11/03/202111/03/2021

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores elaborada pelas 
Devedoras (art. 52, § 1º, da 
LRF)

Publicação 2º edital 
contendo a relação de 
credores elaborada 
pela Administração 
Judicial (art. 7º, §1º, LRF)

Prazo para habilitações e 
divergências (art. 7º, § 1º, da 
LRF)

Consolidação do Quadro-
Geral de Credores

Impugnações (art. 8º LRF)

03/06/202103/06/2021

1.3 Cronograma
Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

03/06/202103/06/2021

Entrega do relatório 
administrativo de 

verificação de créditos 
pela Administração 

Judicial

02/08/202102/08/2021 06/09/202106/09/2021 16/09/202116/09/2021



Data do Evento Conteúdo Autos

18/10/2021
Petição da Administração Judicial 

para apresentar Relatório de 
Atividades da Recuperanda

Evento 143

10/11/2021

Petição da Administração Judicial 
do processado nos autos do 

Evento 133 ao 147 com 
Convocação da AGC

Evento 148

10/11/2021 Petição da Recuperanda Evento 149

02/02/2022

Petição da Administração Judicial 
do processado nos autos do 

Evento 148 ao 161 com 
Convocação da AGC

Evento 162

09/02/2022 Despacho Evento 163

10/02/2022 Petição da Administração Judicial Evento 186

1.4 Eventos do 

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes que tramitaram nos autos processo de Recuperação Judicial desde a data de
protocolo do último relatório de atividades: :
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• 2.1. Histórico da Recuperanda

• 2.2. Atividade Empresarial

• 2.3. Estrutura Societária

• 2.4. Estabelecimentos

• 2.5. Quadro Funcional

• 2.6. Visita à Sede

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Em 03/11/2004, é 
fundada a Aubville 

Soluções Ambientais e 
Transportes, em 

Joinville – SC, atuando 
no setor serviços de 

controle de 
insalubridade, coleta e 

transportes de 
produtos perigosos e 

atividades de limpeza.

Expansão da operação 
da Empresa no 

mercado, contando 
com uma frota 

moderna e equipe 
especializada. Sua 
carteira de clientes 

inclui Petrobrás, Tigre 
S.A. e Prefeitura de 

Joinville. 

Início da pandemia
de COVID-19, a qual 

tomou grandes 
proporções desde o 

início do mês de março,
chegando a ser 

declarado estado de 
calamidade pública em 

20/03/2020.

Crise econômica
brasileira causada pela 
pandemia. Culminando 
na queda brusca em seu 

faturamento, saldo de 
caixa baixíssimo e da

incerteza quanto à 
normalização de sua 

atividade, resultando em 
crise de liquidez.

Fase de criação de 
procedimentos internos 
de governança, gestão e 
controle de processos, 
de modo a otimizar a 

operação. Medidas 
tomadas em caráter 

emergencial: 
renegociação com 

credores,  readequação 
de ponto de equilíbrio, 

desligamento de 
funcionários.

2004 2004 - 2019 2020 2020 - 2021 2021

Pedido de 
Recuperação 

Judicial, ajuizado 
em 11 de março de 

2021.

2.1 Histórico da 



2.2 Atividade Empresarial

DETETIZAÇÃO ESGOTO

Sanitização. Conforme 

orientação da Anvisa 22/2020 

para desinfecção contra o vírus 

COVID-19.

Higienização. Proporciona as 

condições de limpeza ou 

salubridade necessárias à prevenção 

ou ao combate de doenças.

Esgoto. Distribuição de água 

potável, coleta e tratamento de 

esgoto, drenagem urbana e 

coleta de resíduos sólidos.

Detetização. Controle 

especializado de pragas, como 

cupins, insetos, ratos e 

pombos. 

HIGIENIZAÇÃO



2.2 Atividade Empresarial

Conforme se detém do site da Recuperanda (https://aubville.com.br/servicos/), os seguintes serviços são oferecidos:

COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

Utilizando bomba de alto vácuo para sucção e 

tanques para armazenamento;

HIGIENIZAÇÃO DE 
CAIXAS D’ÁGUA

Limpeza e higienização, a fim de evita a 

utilização de líquidos contaminados;

HIDROJATEAMENTO

Lavagem com potentes jatos de água, em

especial em locais de difícil acesso;

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TANQUES

Procedimento similar a higienização de caixas 

d’água;

LIMPEZA DE FOSSAS

Desentupimento de esgoto, pias, ralos, caixa de 

gordura, tanques e calhas;

NR 33 e NR 35

Implantação de normas de segurança e saúde 

no trabalho em espaços confinados;



2.2 Atividade Empresarial

HIGIENIZAÇÃO

Proporciona as condições de limpeza ou

salubridade necessárias à prevenção ou ao

combate de doenças;

DESRATIZAÇÃO

Localiza os focos da infestação de ratos e

remove a praga urbana;

SANITIZAÇÃO

Sanitização conforme orientação da Anvisa

22/2020 para desinfecção contra o vírus COVID-

19;

ESGOTO

Distribuição de água potável, coleta e

tratamento de esgoto, drenagem urbana e

coleta de resíduos sólidos;

DEDETIZAÇÃO

Controle especializado de pragas, como cupins,

insetos, ratos e pombos;

SUCÇÃO DE PÓ E AREIAS

Equipamentos modernos realizam a sucção de

pós e areias através de ciclones e filtros que

retém todo o material;
ESPAÇO CONFINADO E 
ALTURA
Atividades acima de 2,00 m (dois metros) do 

nível inferior, onde haja risco de queda.



2.3 Estrutura 

Aubville Soluções Ambientais e Transportes 

CNPJ 07.069.777/0001-51

 Sócio administrador: Caue Cesar Moser (Participação de 100%)

 Capital Social: R$ 200.000,00

 Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

 Nome Fantasia: Aubville Desentupidora



2.4 Estabelecimentos -

Aubville Soluções 
Ambientais e Transportes 

A Aubville Desentupidora está localizado na R. Noruega, nº

99, Boa Vista, em Joinvile/SC.



2.5 Quadro 
Apresentamos abaixo a evolução do quadro funcional da Recuperanda entre os meses de janeiro e dezembro 2021, conforme informações

encaminhadas pela administração da Empresa:

13

11
12

11 11 11 11
12

11

13
14 14



2.6 Visita à 
Em primeiro lugar, destaca-se que este relatório aborda as

atualizações gerais repassadas à equipe da Administração Judicial no

momento da reunião com a administração da Recuperanda, a qual

ocorreu no dia 27 de janeiro de 2022 na sede da Empresa.

A Recuperanda foi representada pelo sócio Caue Cesar Moser e

pelo advogado Marcelo Reinhold.

No que tange às informações contábeis repassadas pela

administração da Empresa e sobre as quais esta Administração

Judicial realizou análise neste primeiro Relatório Mensal de Atividades

(RMA), cumpre destacar que se referem às atividades do período

referente aos meses de setembro, outubro novembro e dezembro.

O Sr. Caue iniciou a reunião relatando que 1 (um) caminhão

continua apreendido desde agosto de 2021. Embora isso comprometa

o progresso da empresa, o faturamento da Recuperanda aumentou

para, em média, R$ 200 mil mensais.

Ademais, esse número possui perspectiva de crescimento com a

liberação do caminhão apreendido, esperando-se um aumento de R$

30 mil nas receitas mensais, de acordo com o representante da

Empresa.

Em razão do aumento do custo dos insumos, como diesel e EPI’s, a

Recuperanda relatou que buscou renegociar algum dos contratos de

longo prazo junto aos seus clientes, de modo equilibrar a relação

contratual. Desse modo, também se projeta uma melhora na margem

de lucro da Recuperanda.

De acordo com o relato, o prazo médio de recebimento e de

pagamento atual da Recuperanda continua em aproximadamente de

28 dias, o que faz com que a disponibilidade de caixa seja um dos

principais problemas da Empresa atualmente.

O Sr. Caue afirmou que que todas as obrigações correntes estão

em dia, inclusive salários e décimo terceiro e férias. Outrossim, no final

do ano os colaboradores da Recuperanda entraram em férias coletivas

e todas as obrigações foram honradas.

Quanto aos débitos tributários da Empresa Aubville, foi informado

que os mesmos ainda permanecem em aberto. Entretanto, pontuou-se

que estudam a possibilidade de aderir a parcelamentos em breve.



2.6 Visita à 
É de salientar que a Recuperanda enfrenta desafios para

conciliar de forma sustentável os pagamentos e recebimentos.

Nesse sentido, está sendo realizada antecipação de recebíveis,

com taxa média de 5%, com fito de equilibrar o fluxo de caixa e

honrar com as obrigações.

Ademais, o representante da Recuperanda relatou que está sob

análise a possibilidade de arrendar ou alugar um dos caminhões

que fora apreendido, visto que nem todos estão nas melhores

condições para prestar o serviço usualmente ofertado e requer de

um capital de giro muito alto para operar.

Por fim, o sócio mencionou que o gestor financeiro da empresa

está verificando as questões dos custos de operação da Devedora,

a fim de verificar quais serviços são mais rentáveis e assim otimizar

o controles dos custos.



2.6 Visita à 



2.7 Fiscalização das 

No dia 27 de janeiro de 2022, a Administração Judicial acompanhou

in loco as atividades da Recuperanda.

Constatou-se que a Recuperanda loca a estrutura da Aubville

Soluções Ambientais Ltda, em Joinville/SC, para base operacional e

administrativa e também como estacionamento dos caminhões.

No item 2.6 do presente relatório, estão disponíveis registros

fotográficos da operação. Além disso, a Administração Judicial também

disponibiliza os vídeos gravados no local, através do QR Code¹ ou link ao

lado.

link

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços

eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do

símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de Administração Judicial.
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3. CRÉDITOS
• 3.1. Créditos por Classe

• 3.2. Perfil dos Credores

• 3.3. Créditos Extraconcursais

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



  O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde a monta de R$ 3.501.208,73*.

   A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe I – Créditos Trabalhistas (1,29%), pela Classe III – Créditos Quirografários – 

(97,86%) e pela Classe IV – Créditos ME/EPP (0,85%).

*Os valores contidos nesta página estão baseados na relação de credores apresentado na MINUTA DE EDITAL CONJUNTO ART. 7º, §2º E ART. 53,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LRF.

3.1 Créditos por 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

CLASSE I CLASSE III CLASSE IV

R$ 45.139,06

R$ 3.426.248,87

R$ 29.820,80



O gráfico ao lado apresenta os cinco

principais credores deste processo de

Recuperação Judicial, os quais representam cerca

de 54% dos créditos arrolados no processo

recuperacional.

Pode-se se notar que os maiores valores do

passivo sujeito compõem dívidas com instituições

financeiras. Ademais, a representatividade dos

bancos e instituições de crédito é de

aproximadamente 76% perante o total da dívida.

3.2 Perfil dos 

Sicredi
14%

Banco Bradesco 
S.A. 14%

Nilson Perez
10%

Centro Diagnóstico de 
Imagens 8%Banco do Brasil 

S.A. 8%

Demais Credores
46%



Conforme consulta realizada em 14 de fevereiro de 2022 no site

da PFGN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), atualmente a

Recuperanda não possui débitos em dívida ativa.

Já no que diz respeito aos tributos correntes, a Recuperanda não

forneceu para esta Administração Judicial, até o fim da elaboração do

presente Relatório de Atividades, documentação referente ao passivo

tributário das competências de setembro, outubro, novembro de

dezembro de 2021.

Assim sendo, esta Equipe Técnica irá realizar análise de tais

documentos tão logo tome posse dos mesmos e apresentará

conclusão sobre o tema em momento oportuno através do próximo

Relatório de Atividades.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recomenda que

sejam destacados os títulos de crédito extraconcursais com fato

gerador posterior ao ajuizamento da recuperação judicial ou que

possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC);

(ii) cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação

fiduciária.

A Administração Judicial não identificou créditos extraconcursais

com as características supracitadas.

3.3 Créditos 



4. ANÁLISE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA

• 4.1. Ativo

• 4.2. Passivo

• 4.3. Demonstração dos Resultados

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



4.1 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo o resumo das contas de ativo do balanço patrimonial, no período abrangido entre 2020 e 2021:

AV%¹ Análise vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante o saldo total do ativo.

AH%²: Análise horizontal. Apresenta a variação de cada rubrica entre dez/20 e dez/21..

dez/21 AV%¹ AH%² dez/20

Disponível 309.044 12,4% 19669,0% 1.563 
Clientes 13.351 0,5% -93,7% 211.305 
Impostos a Recuperar - 0,0% -100,0% 10.349 
Adiantamentos 373.078 14,9% - -
Outros Créditos 705 0,0% - -
Total do Ativo Circulante 696.179 27,9% 211,9% 223.217 

Imobilizado 1.803.378 72,1% -18,2% 2.203.333 
Total do Ativo Não Circulante 1.803.378 72,1% -18,2% 2.203.333 

Total do Ativo 2.499.557 100,0% 3,0% 2.426.551 



4.1 Análise Financeira –

O balanço patrimonial da Aubville apresenta um diminuto número

de contas, não sendo observado o uso de “Estoques”. Na rubrica,

deveriam ser registrados os materiais ou suprimentos a serem

consumidos ou transformados no processo de produção ou na

prestação de serviços. Portanto, não haver registros de Estoques pode

acarretar no cálculo incorreto dos custos da operação.

Por meio do gráfico ao lado, que demonstra a evolução das contas

de Ativo entre 2016 e 2021, verifica-se o aumento do ativo imobilizado

entre 2018 e 2019. O acréscimo ocorreu em decorrência da aquisição de

veículos, máquinas e equipamentos no valor total de R$ 2.124.000.

Em relação ao Disponível, observa-se a aumento de

aproximadamente 198 vezes no saldo da conta entre 2020 e 2021, com

saldo de R$ 309.044 em 31 de dezembro de 2021. Dessa monta, 98,82%

está classificada na rubrica “Caixa”.

Questionada, a Recuperanda informou que o valor apresentado não

condiz com a realidade . Até a finalização deste relatório a Aubville não

apresentou uma definição precisa da razão para essa monta estar

classificada na respectiva rubrica. Informaram ainda que estão

buscando dados e assim que finalizarem a análise os respectivos

documentos/informações serão repassados para esta Administração

Judicial.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

dez/16

dez/17

dez/18

dez/19

dez/20

dez/21

Evolução da Composição do Ativo

Disponível Clientes

Impostos a Recuperar Adiantamentos

Estoques Outros Direitos

Outros Créditos Imobilizado



4.2 Análise Financeira –

AV%¹ Análise vertical. Representa o percentual de cada rubrica perante o saldo total do passivo.

AH%²: Análise horizontal. Apresenta a variação de cada rubrica entre dez/20 e dez/21.

Apresenta-se abaixo o resumo das contas de passivo do balanço patrimonial, no período abrangido entre 2020 e 2021:

dez/21 AV%¹ AH%² dez/20

Fornecedores 69.820 2,8% 64,6% 42.427 
Empréstimos e Financiamentos 131.871 5,3% -2,3% 134.957 
Obrigações Tributárias 571.227 22,9% 108,0% 274.650 
Obrigações Trabalhistas 186.200 7,4% 11,3% 167.288 
Total do Passivo Circulante 959.118 38,4% 54,9% 619.323 

Empréstimos e Financiamentos 2.789.889 111,6% -2,7% 2.868.702 
Total do Passivo Não Circulante 2.789.889 111,6% -2,7% 2.868.702 

Capital Social 200.000 8,0% 0,0% 200.000 
Lucros ou Prejuízos Acumulados (1.449.450) -58,0% 14,9% (1.261.474)
Total do Patrimônio Líquido (1.249.450) -50,0% 17,7% (1.061.474)

Total do Passivo + PL 2.499.557 100,0% 3,0% 2.426.551 



4.2 Análise Financeira –
Os valores mais significativos que compõem o passivo total da

Empresa (desconsiderando o Patrimônio Líquido) correspondem a

Empréstimos e Financiamentos, cuja maior parte do saldo esteve

classificada no longo prazo durante todas as competências

analisadas, inclusive dezembro de 2021. Percebe-se o maior aumento

no saldo da conta entre 2018 e 2019, fenômeno que pode estar

diretamente atrelado às compras de máquinas, equipamentos e

veículos realizadas no mesmo período.

Os saldos referentes a Fornecedores compuseram uma pequena

parte do passivo entre 2016 e 2021, com redução bruta em 2019,

recuperação em 2020 e leve aumento em dezembro de 2021.

Portanto, constata-se que a Empresa operou bastante alavancada

a partir de 2019 para que expandisse sua operação, comprando ativos

imobilizados.

Ademais, em decorrência da pandemia de COVID-19 e as

consequências causadas no capital de giro da Recuperanda, houve o

aumento da dívida tributária.
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4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo o resumo das contas de Demonstração do Resultado, no período abrangido entre 2020 e 2021:

dez/21 AH%¹ dez/20

Receita Bruta de Vendas 2.374.908 117% 1.705.882 
Deduções (350.017) -17% (252.649)

Receita Líquida de Vendas 2.024.891 100% 1.453.233 
Custo dos Produtos Vendidos (821.296) -41% (696.715)

Lucro Bruto 1.203.595 59% 756.518 

Receitas (Despesas) Operacionais (1.403.805) -69% (1.039.703)
Despesas Administrativas e Comerciais (1.393.591) -69% (933.442)
Despesas Financeiras (172.376) -9% (106.191)
Despesas Tributárias (13.736) -1% (544)
Outras Receitas e Despesas Operacionais 175.898 9% 474 

Resultado do Exercício (200.210) -10% (283.185)



4.3 Análise Financeira –
A partir do gráfico abaixo, verifica-se um gradual aumento do

faturamento da Empresa entre 2016 e 2019, com uma queda acentuada

em 2020 e 2021 devido à paralisação de atividades em decorrência das

medidas sanitárias de controle ao COVID-19.

O resultado da Devedora não apresentou o mesmo comportamento

do Faturamento e esteve em queda desde 2018, como consequência do

acréscimo nos custos e despesa. Portanto, ainda que tenha auferido um

maior número de receitas, seus custos e despesas cresceram em

proporção bastante superior.

Portanto, no período compreendido entre os exercícios de 2018 e

2019, ainda que a Recuperanda tenha auferido um maior número de

receitas, seus custos e despesas cresceram em proporção bastante

superior. Em 2020 e 2021, os dispêndios superaram os ganhos auferidos,

resultando em prejuízo.

A margem líquida revela a porcentagem de lucro em relação às

receitas que uma empresa apresentou; o indicador possui ligação direta

a rentabilidade da organização.

Entre 2016 e 2019, o indicador permaneceu em números

satisfatórios, acima de 23% e chegando a seu ápice em 2018, com 47%.

Em 2020 e 2021, a margem líquida foi de -17% e -8%, respectivamente.

 (500.000)

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

 3.500.000

dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 dez/21

Evolução Demonstração do Resultado

Receita Bruta de Vendas Custos + Despesas

Resultado do Exercício



4.3 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros recomendados pela literatura de Finanças Corporativas:

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante

(f) Ativo Circulante + RLP / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

(g) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos

Indicadores dez/16 dez/17 dez/18 dez/19 dez/20 dez/21
CCL - Capital Circulante Líquido (a) R$    129.386,36 R$    562.369,49 R$    714.365,41 R$       21.132,30 -R$    396.105,52 -R$    262.938,52 
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b) R$    148.286,45 R$    279.116,08 R$    647.458,85 R$       84.071,96 R$    168.877,76 -R$      56.468,72 
Liquidez Corrente (c) 1,83 4,89 4,75 1,09 0,36 0,73 
Liquidez Imediata (d) 0,75 2,76 1,19 0,71 0,00 0,32 
Liquidez Seca (e) 1,83 4,89 4,75 1,09 0,36 0,73 
Liquidez Geral (f) 0,45 1,74 1,62 0,10 0,06 0,19 
Grau de endividamento (g) 0,73 0,32 0,31 0,86 1,44 1,50 
Dívida / Patrimônio Líquido (h) 2,65 0,48 0,45 6,26 - 3,29 - 3,00 



4.3 Análise Financeira –

No que diz respeito aos indicadores financeiros apresentados pela Recuperanda, a Administração Judicial julga pertinente destacar:

 Os indicadores apresentados avaliam o nível de alavancagem das

empresas ao comparar os ativos de curto e longo prazo com os

passivos também de curto e longo prazo. Tais coeficientes são de

grande importância uma vez que indicam o nível de pressão que será

exercido sobre o caixa da entidade;

 À exceção de 2020 e 2021, o Capital Circulante Líquido

apresentou montantes positivos, indicando que os bens e direitos

rapidamente conversíveis em caixa eram superiores às obrigações

vencidas e vincendas em até 12 meses;

 Constata-se que foi apresentado valor negativo em relação a

Necessidade de Capital de Giro em dezembro de 2021. Uma vez que a

Recuperanda não possui valores registrados em estoque, o indicador

é o resultado da subtração dos saldos entre fornecedores e clientes;

 O indicador Dívida x Patrimônio Líquido demonstra a proporção

de investimentos na empresa quando comparado o capital próprio e

o de terceiros;

 Já em relação aos Índices de Liquidez, deve-se levar em conta

que:

- Maior que 1 = folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

- Se igual a 1 = os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

- Se menor que 1 = não há disponibilidade para quitar as obrigações a curto prazo

 Sobre tais índices, destaca-se que, em linhas gerais, em dezembro

de 2021, os ativos não seriam suficientes para fazer frente aos

desembolsos decorrentes de suas atividades operacionais e às suas

dívidas constituídas.
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5. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

• 5.1. Cumprimento das Obrigações

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



5.2 Informações 

No período em análise, não foram 

constatadas condutas passíveis de 

enquadramento nas hipóteses 

descritas nos incisos do art. 64, da LRF, 

nem foi apurada a distribuição de 

lucros ou dividendos a sócios ou 

acionistas, vedada por força do art. 6º-

A, da LRF.

Esta Equipe Técnica visitou a 

Recuperanda no dia 27 de janeiro 

de 2022 e verificou que as 

atividades estão sendo 

desempenhadas normalmente.

Foram arbitrados honorários 

provisórios, os quais estão 

sendo pagos em dia.



6. GLOSSÁRIO

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 6.1 Glossário



6.1 

 ANÁLISE HORIZONTAL – essa análise baseia-se na evolução dos saldos ao longo do período. Ou seja, permite tanto a verificação da situação do patrimônio da Empresa quanto o 
seu desempenho financeiro.

 ANÁLISE VERTICAL – essa análise tem como objetivo identificar a porcentagem de participação de determinado indicador nos resultados.

 ATIVO – Estão representados por todos os bens e direitos que a Recuperanda possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

 ATIVO CIRCULANTE – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.

 ATIVO IMOBILIZADO/ ATIVO FIXO – é formado pelo conjunto de bens e direitos necessários à manutenção das suas atividades, sendo caracterizado por apresentar-se na forma 
tangível. São, portanto, bens que a Empresa não tem intenção de vender a curto prazo ou que dificilmente podem ser convertidos imediatamente em dinheiro.

 ATIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento 
da entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinações.

 CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – é a diferença entre ativo e passivo circulante. Ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado com facilidade para fins de giro 
de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) – é uma demonstração contábil que oferece uma análise econômica completa das atividades operacionais e não 
operacionais da Recuperanda, em um determinado período, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo no resultado final.

 GRAU DE ENDIVIDAMENTO – identifica a proporção de ativos da Recuperanda que são financiados por recursos de terceiros, ou seja, por dívidas que devem ser liquidadas em data 
futura. 

 ÍNDICES DE LIQUIDEZ – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as 
obrigações.

 LIQUIDEZ CORRENTE - mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.

 LIQUIDEZ GERAL – busca dar uma visão de solvência no longo prazo.

LIQUIDEZ IMEDIATA - é a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO – é o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação (compra, produção e venda 
de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.

PASSIVO – Evidencia todas as obrigações e dívidas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

PASSIVO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, são contas que referem-se a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – Subgrupo do passivo, antes conhecido como “Exigível a Longo Prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos 
ocorrerão após o final do exercício em questão.

RENTABILIDADE SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - mostra percentual de lucro líquido ou prejuízo líquido auferido relacionado ao montante total aplicado pelos acionistas.

VALOR CONTÁBIL – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.



Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo:

Rafael Brizola Marques
Coordenador Geral

OAB/SC 50.278

Alice Minatto
Equipe Jurídica

Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC 96.647/O-9

Felipe Camardelli
Equipe Contábil

CRA 31.349/O

Gabriel Masiero
Equipe Jurídica

Isabela Zeferino Reinaldo
Equipe Contábil




