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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ROSÂNGELA 

CARVALHO MENEZES, DD.ª JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE ALVORADA – RS. 

 

 

 

→ Autos nº 003/1.18.0003750-7 

 

 

RELATÓRIO  

ART. 22, II, “c”, DA LRF 

     

 

    A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nomeada e 

compromissada nos autos da Recuperação Judicial requerida pela 

sociedade empresária DIGITEL S.A. - INDÚSTRIA ELETRÔNICA (CNPJ nº 

89.547269/0001-04) vem, respeitosamente, manifestar-se à guisa de 

Relatório das Atividades da Recuperanda, o que faz nos seguintes termos:  

 

 

1.    DO EXPEDIENTE. Antes de mais nada, oportuno 

consultar o Juízo quanto à abertura de incidente próprio para a apresentação 

dos relatórios das atividades da Recuperanda. A Administração Judicial 

sugere a manutenção dos mesmos nos autos principais, a fim de garantir o 

amplo e irrestrito acesso às informações neles contidas. 

 

Sobre os relatórios, oportuna a lição de DANIEL 

CARNIO COSTA:  

 
“É importante o acompanhamento muito próximo da empresa em 
recuperação judicial, a fim de que se verifique em tempo real se a 
devedora está se desincumbindo de seus ônus processuais e 
empresariais, agindo de maneira mais compatível com as finalidades do 
processo, esforçando-se para produzir, circular riquezas, gerar empregos, 
e, enfim, demonstrar que o processo de recuperação judicial tem 
fundamento de existência, diante da capacidade da empresa de gerar os 
benefícios sociais decorrentes da manutenção do funcionamento da sua 
atividade empresarial viável” 
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2.    DO ESTÁGIO PROCESSUAL. Trata-se de 

Recuperação Judicial requerida em 07/05/2018, com o deferimento do 

processamento em 29/05/2015. 

 

Deferido o processamento, as correspondências 

referidas no art. 22, I, “a”, da LRF, foram enviadas logo após a investidura no 

encargo. 

 

Atualmente, aguarda-se a publicação do edital de 

que trata o art. 52, § 1º, da LRF, conforme minuta de enviada pela 

Administração Judicial (fls. 331/339). A partir deste edital, terá início a fase 

extrajudicial de verificação de créditos, a ser conduzida pela Administração 

Judicial.  

 

Está, também, em curso o prazo para a 

apresentação do plano de recuperação.  

 

É como se encontra o processo.  

 

 

3.    DO PRIMEIRO CONTATO E AS IMPRESSÕES 

GERAIS. No dia 20 de junho de 2018, a Administração Judicial realizou visita 

à sede da Recuperanda, ocasião em que foi recebida pelo Sr. Gilberto 

Machado, diretor operacional, pelo Sr. George Ferrugem, responsável pelo 

setor financeiro e pelo Dr. Ângelo Coelho, advogado da Recuperanda. O 

relatório fotográfico da visita segue em anexo. 

 

Num primeiro momento, o Sr. Gilberto Machado fez 

um relato sobre o histórico da Recuperanda, ressaltando os períodos 

importantes para o desenvolvimento dos negócios, as movimentações 

societárias havidas ao longo do tempo e os projetos em curso para 

alavancagem das atividades. Ainda, apresentou a situação atual da 

Recuperanda, destacando as dificuldades que vêm sendo enfrentadas e que 

motivaram o ajuizamento da Recuperação Judicial.  
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De se destacar que a Recuperanda é uma 

empresa de capital 100% nacional, com 39 anos de atuação no mercado de 

comunicação de dados. No escopo de seu objeto, produz, vende, instala, dá 

suporte e opera equipamentos de comunicação, atuando tanto no mercado 

nacional quanto no mercado internacional.  

 

Dentre seus principais produtos destacam-se os 

rádios, os multiplexadores, os roteadores e os switches, de forma que a 

Recuperanda possui como principal matéria prima componentes eletrônicos. 

 

Seus principais clientes são empresas do ramo de 

tecnologia e telefonia, incluindo órgãos públicos. Nesse diapasão destaca-se 

que a Recuperanda foi parceira da Copa do Mundo de Futebol de 2014, tendo 

fornecido equipamentos da rádio e antenas, os quais foram utilizados no 

gerenciamento do monitoramento e da segurança do evento. 

 

Por sua vez, o Sr. George, na qualidade de 

responsável pelo setor financeiro, fez questão de destacar que os constantes 

bloqueios judiciais, assim como a suspensão da prestação do serviço de 

telefonia fixa e conexão de internet, têm prejudicado enormemente a 

Recuperanda. Referiu que a não liberação de créditos bloqueados junto a 

clientes dificultam sobremaneira o andamento das atividades rotineiras. 

 

Na ocasião, o advogado da Recuperanda também 

apresentou detalhes do processo e informou que já está em elaboração um 

grande plano de reestruturação, no qual será contemplada a proposta de 

pagamento dos credores sujeitos ao procedimento. 

 

Feitas essas explanações, a Administração 

Judicial solicitou ao Sr. Gilberto Machado que apresentasse as instalações da 

Recuperanda, o que foi atendido de prontidão.  

 

No recorrido pelas instalações da Recuperanda, 

observou-se uma boa estrutura empresarial, com equipamentos modernos e 

em perfeito estado de conservação. 
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Contudo, a Administração Judicial julga importante 

pontuar que havia um número diminuto de profissionais trabalhando no setor 

produtivo. 

 

De qualquer forma, é possível afirmar que se trata 

de Empresa que atende à finalidade da Lei nº 11.101/2005, pois gera 

emprego, produz e circula riquezas, enquadrando-se no perfil institucional 

ínsito ao conceito de empresa do célebre Alberto Asquini: 

 
“Ora, a empresa, sob o perfil corporativo, oferece um exemplo típico 
de instituição. Na empresa como organização de pessoas, 
compreendendo o empresário e os seus colaboradores, 
concentram-se todos os elementos característicos da instituição; o 
fim comum, isto é, a conquista de um resultado produtivo, 
socialmente útil, que supera os fins individuais do empresário 
(intermediação, lucro) e dos empregados (salário); o poder 
ordenatório do empresário em relação aos trabalhadores 
subordinados; a relação de cooperação entre esses; a consequente 
formação de um ordenamento interno da empresa, que confere às 
relações de trabalho, além do aspecto contratual e patrimonial, um 
particular aspecto institucional.”1 

 

 

4.    DA ANÁLISE DA RECUPERANDA. Passamos à 

análise das atividades e dos demonstrativos financeiros da DIGITEL S.A. - 

INDÚSTRIA ELETRÔNICA. relativos ao exercício findo em 31 de dezembro 

de 2017. Destaca-se que todos os valores referidos no presente relatório 

estão expressos em reais (R$). 

 

4.1    DA RECEITA BRUTA. Com base nas 

demonstrações de resultado do exercício do período em análise, verifica-se 

que a receita operacional bruta da Recuperanda no ano de 2017 apresentou 

os valores detalhados no quadro abaixo, comparados com os exercícios de 

2016 e de 2015 (em milhares de reais): 

 

 
1 ASQUINI, Alberto. Perfis da Empresa. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, n. 104, p. 124, 1997. 
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Verifica-se que o faturamento bruto da 

Recuperanda vem caindo ao longo do tempo, apresentando uma vertiginosa 

queda da ordem de aproximadamente 35% ao longo dos 3 últimos exercícios 

findos, o que demonstra uma redução nas atividades da Recuperanda, 

especialmente em 2016 e 2017. Tal situação é preocupante, pois de acordo 

com as informações do diretor da Recuperanda, em 2018 as atividades 

reduziram ainda mais. 

 

De acordo com o diretor, o cenário político-

econômico do país impactou consideravelmente nos investimentos dos 

principais clientes da Recuperanda, impactando no desempenho das vendas 

que ora se verificam.  

 

4.2    DO RESULTADO. Apresenta-se abaixo o resultado 

líquido dos três últimos exercícios findos (em milhares de reais): 
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Dos números acima expostos, nota-se que a 

Recuperanda vem de uma série de resultados expressivamente negativos.  

 

Essencialmente, os resultados dos últimos três 

anos refletem a queda da sua atividade. Em que pese as vendas tenham caído 

vertiginosamente, não houve um enxugamento da estrutura de gastos que 

pudesse acompanhar essa redução de receita. 

 

Para uma melhor compreensão, abaixo 

apresentamos a demonstração do resultado dos últimos três exercícios da 

Recuperanda: 

 
DESCRIÇÃO DA CONTA 2015 2016 2017 

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços      14.917,0       11.173,0       9.825,0  

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -      9.760,0  -      7.133,0  -   4.552,0  

Resultado Bruto        5.157,0            404,0      5.273,0  

Despesas/Receitas Operacionais -      8.932,0  -    14.389,0  -    5.376,0  

Despesas com Vendas -      4.206,0  -      1.932,0  -      487,0  

Despesas Gerais e Administrativas -      4.878,0  -      5.756,0  -   8.798,0  

Outras Receitas Operacionais           281,0                   -        4.555,0  

Outras Despesas Operacionais -         129,0  -      6.701,0  -      646,0  

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -      3.775,0  -    10.349,0  -       103,0  

Resultado Financeiro -      5.863,0  -      5.384,0  -    2.639,0  

Receitas Financeiras           855,0         1.601,0              5,0  

Despesas Financeiras -      6.718,0  -      6.985,0  -   2.644,0  

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -      9.638,0  -    15.733,0  -    2.742,0  

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro            138,0          5.131,0  -    6.672,0  

Lucro/Prejuízo do Período -      9.500,0  -    10.602,0  -    9.414,0  

  

Do quadro acima, destaca-se no ano de 2016 o alto 

valor de despesas operacionais, mais especificamente o valor de “Outras 

despesas operacionais”. Tamanho gasto refere-se principalmente a valores 

despendidos com pagamento de rescisão de funcionários e outras verbas 

trabalhistas. Também merece destaque o fato de a Recuperanda ter 

conseguido reduzir consideravelmente seu custo de produção no ano de 

2017.  
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Merece atenção também a redução havida com as 

despesas financeiras. Tal fato decorre da migração de boa parte da dívida 

bancária para dívida com acionista, a qual possui incidência menor de juros. 

   

4.3    DOS INDICADORES FINANCEIROS. Inicialmente, 

apresentamos a forma sintética dos balanços patrimoniais contendo os saldos 

das contas ao final dos últimos três exercícios findos:  
 

Descrição da Conta 2015 AV 2016 AV AH 2017 AV AH 

Ativo Total 58.777 100% 54.537 100% -7% 45.969 100% -16% 

Ativo Circulante 26.718 45% 17.952 33% -33% 17.648 38% -2% 

Caixa e Equivalentes de Caixa 422 1% 565 1% 34% 118 0% -79% 

Clientes 9.886 17% 3.051 6% -69% 2.339 5% -23% 

Estoques 12.909 22% 13.002 24% 1% 13.968 30% 7% 

Tributos a Recuperar 2.140 4% 1.206 2% -44% 1.097 2% -9% 

Outros Ativos Circulantes 1.361 2% 128 0% -91% 126 0% -2% 

Ativo Não Circulante 32.059 55% 36.585 67% 14% 28.321 62% -23% 

Ativo Realizável a Longo Prazo 5.891 10% 10.499 19% 78% 3.911 9% -63% 

Investimentos 80 0% 79 0% -1% 1.786 4% 2161% 

Imobilizado 11.917 20% 11.404 21% -4% 9.140 20% -20% 

Intangível 14.171 24% 14.603 27% 3% 13.484 29% -8% 

Passivo Total 58.777 100% 54.537 100% -7% 45.969 100% -16% 

Passivo Circulante 30.539 52% 22.878 42% -25% 23.727 52% 4% 

Obrigações Sociais e Trab.     1.196  2%         865  2% -28%      988  2% 14% 

Fornecedores     9.248  16%     7.893  14% -15%       9.560 21% 21% 

Obrigações Fiscais     8.877  15%   11.681  21% 32% 12.028  26% 3% 

Empréstimos e Financiamentos     9.338  16%     1.920  4% -79%       295  1% -85% 

Outras Obrigações     1.880  3%         519  1% -72%       856  2% 65% 

Passivo Não Circulante     5.207  9%   19.230  35% 269% 19.227  42% 0% 

Empréstimos e Financiamentos         823  1%     1.376  3% 67%   1.856  4% 35% 

Outras Obrigações     3.167  5%   16.637  31% 425% 16.154  35% -3% 

Tributos Diferidos     1.217  2%     1.217  2% 0%   1.217  3% 0% 

Patrimônio Líquido   23.031  39%   12.429  23% -46%   3.015  7% -76% 

Capital Social Realizado   22.307  38%   22.307  41% 0% 22.307  49% 0% 

Reservas de Capital -      694  -1% -      694  -1% 0%     -  694  -2% 0% 
 

AV – Análise Vertical 
AH – Análise Horizontal 

 

Da leitura dos saldos contábeis dos balanços 

apresentados, extrai-se que no ano de 2016 a Recuperanda contraiu 

empréstimos com acionistas e pagou dívidas com incidência de juros. Importa 
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referir que tal dívida com acionistas não está arrolada dentre os créditos 

sujeitos à Recuperação Judicial. 

 

Outro ponto importante a se notar é a drástica 

redução do patrimônio líquido da Recuperanda, resultado dos prejuízos 

acumulados no triênio em comento.  

 

Em complemento aos saldos contábeis em tela, 

apresentamos na tabela abaixo alguns indicadores financeiros recomendados 

pela literatura, os quais ajudam a entender melhor a análise da situação 

econômico-financeira da Recuperanda: 
 

TABELA INDICADORES FINANCEIROS 2015 2016 Variação 2017 Variação 

CCL - Capital Circulante Líquido (a) -3.821 -4.926 -29% -6.079 -23% 

NCI - Necessidade de Capital de Iiro (b) 5.095 -3.571 -170% -5.902 -65% 

Saldo de Tesouraria (c) -8.916 -1.355 85% -177 87% 

Saldo Contábil de disponibilidades 422 565 34% 118 -79% 

Liquidez Corrente (d) 0,87 0,78 -10% 0,74 -5% 

Liquidez Imediata (e) 0,01 0,02 79% 0,00 -80% 

Liquidez Seca (f) 0,45 0,22 -52% 0,16 -28% 

Dívida/Ativos (g) 0,61 0,77 27% 0,93 21% 

 

 
Referências 

(a) – Ativos Circulantes menos passivos circulantes. 

(b) - Ativos Circulantes exceto disponibilidades menos passivos circulantes exceto dívidas com incidência de juros. 

(c) - Ativo Circulante Financeiro menos Passivo Circulante Financeiro. 

(d) - Ativo Circulante divido por Passivo Circulante. 

(e) - Disponibilidades divididas por Passivo Circulante 

(f) - Ativo Circulante - Estoques dividido por Passivo Circulante 

(g) - Indicador de alavancagem financeira, representado pelo total de passivos dividido pelo total de ativos da Companhia 

 

Os índices apresentaram de uma forma geral uma 

variação significativa ao longo dos últimos três exercícios. Parte dessa 

variação é explicada pela troca da dívida bancária por dívida com acionista. 

 

Verifica-se ainda que a Recuperanda apresenta 

capital circulante líquido negativo, evidenciando a necessidade de buscar 

recursos em fontes externas para que possa fazer frente a seus 

compromissos de curto prazo.  

 

Importante destacar que boa parte do ativo 

circulante está concentrado na conta de estoques, o que, em conjunto com a 
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redução gradual do saldo da conta de clientes, evidencia que a Recuperanda 

não está conseguindo vender sua produção.  

 

Em 31/12/2015 o saldo da conta de estoques 

representava aproximadamente 48% de todo o ativo circulante, ao passo que 

em 31/12/2017 esse percentual subiu para 79%. 

 

Resta clara então a imensa dificuldade de caixa da 

Recuperanda, que, em 31/12/2017, contava com apenas R$ 188.000 em 

disponibilidades.  

 

Outro ponto importante que merece destaque é o 

aumento significativo da dívida em relação ao seu ativo total. A título de 

exemplo, no final do exercício de 2017 as dívidas da Recuperanda atingiram 

aproximadamente 80% de todos os seus bens e direitos.  

 

4.4    DO QUADRO FUNCIONAL. Quando da visita 

realizada pela Administração Judicial à sede da Recuperanda, constatou-se a 

seguinte composição de quadro funcional nos últimos exercícios, apresentada 

na figura abaixo: 

 

 

4.5    DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. Com base 

nos demonstrativos contábeis e nas informações transmitidas por seus 



 

 

- 10 - 

diretores, a Administração Judicial sublinha os seguintes aspectos referentes 

às obrigações da Recuperanda: 

 

a) a Digitel possui saldo de tributos em atraso. Da mesma forma, os 

recolhimentos de tributos mensais não estão sendo feitos; 

 

b) a administração da Recuperanda informou que não contraiu novos 

empréstimos ou financiamentos após o pedido de Recuperação 

Judicial, bem como relatou dificuldades de operar com instituições 

financeiras em virtude do elevado endividamento e das restrições de 

credito registradas no Serasa; 

 

c) em relação à aquisição de ativos fixos, a Recuperanda informou que a 

estrutura atual comporta a demanda e que inclusive há folga para 

suportar mais operações, não sendo necessárias novas aquisições de 

ativo fixo no curto prazo; 

 

d) a Recuperanda informou que está buscando pagar os valores não 

sujeitos à Recuperação Judicial respeitando os respectivos 

vencimentos. Nesse sentido, a Administração Judicial destaca o atraso 

no pagamento dos salários; 

  

e) a situação da contabilidade é de bastante atraso, de tal modo que a 

Recuperanda informou ainda não possuir balancetes ou 

demonstrativos de resultado (mensais ou trimestrais) devidamente 

apurados e fechados em relação a nenhum período do ano de 2018. 

Nesse diapasão, a Administração Judicial destaca que a preparação 

dos demonstrativos contábeis, além de ser uma obrigação legal, é de 

fundamental importância para o seguimento de um processo de 

Recuperação Judicial, nos termos da Lei 11.101/05;  
 

f) por se tratar de companhia aberta, a Recuperanda está sujeita ao 

cumprimento de algumas obrigações formais, determinadas 

essencialmente pela Lei 6.404/76 e por normativas infralegais da CVM. 

Nesse sentido, verificamos que até o momento da visita da 

Administração Judicial, a Recuperanda não havia cumprido com a 

obrigação de comunicar Fato Relevante a seus acionistas (pedido de 
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Recuperação Judicial), conforme disciplina o art. 2º, parágrafo único, 

XXII, da Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários2. 

 

 

5.    Com essas considerações, a Administração 

Judicial apresenta o primeiro relatório do art. 22, II, “c”, da LRF, sugerindo a 

manutenção do mesmo e dos próximos nestes autos, com o fito de garantir o 

mais amplo conhecimento sobre o seu conteúdo. 

 

    Não sendo este o entendimento de V. Exa., requer 

a abertura de incidente específico para os relatórios, com a juntada nele deste 

relatório. 

 

Fica à disposição dos interessados para outras 

informações e esclarecimentos que se fizerem necessários. 
          
    Termos em que, 
    P. e A. deferimento. 
 

Alvorada, 26 de julho de 2018. 
 

BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL  

 
 

 
Rafael Brizola Marques   

OAB/RS nº 76.787 
 

José Paulo Japur   
OAB/RS nº 77.320 

 

Guilherme Falceta  
OAB/RS 97.137 

 

 
2 “Art. 2º: Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de 
acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da 
companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, 
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir 
de modo ponderável:  
XXII – pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, requerimento de falência ou propositura 
de ação judicial, de procedimento administrativo ou arbitral que possa vir a afetar a situação 
econômico-financeira da companhia.” 
 


