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1. Introdução

1.1. Considerações Preliminares

Primeiramente, cumpre referir as premissas que embasaram este

relatório, bem como destacar alguns pontos que julgamos pertinentes para

uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas no presente relatório,

entre outros aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as informações

contidas nas demonstrações contábeis da Digitel S.A. Indústria Eletrônica, as

quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduzimos

discussões com membros integrantes da administração da Digitel S.A.

Indústria Eletrônica sobre os negócios e as operações da referida empresa.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer

relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza nossa

independência em relação ao presente trabalho.

A administração da Digitel S.A. Indústria Eletrônica. e seus sócios não

impuseram qualquer restrição a: (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 tem a finalidade de informar 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.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados neste

relatório estão expressos em reais (R$).
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1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 07/05/2018, com o

deferimento do processamento em 29/05/2018, nomeando-se esta Equipe

Técnica para o exercício da Administração Judicial.

Deferido o processamento, as correspondências referidas no art. 22, I,

“a”, da LRF, foram enviadas logo após a investidura no encargo.

Em função do Pedido de Falência nº 003/1.18.0003213-0, distribuído

anteriormente ao ajuizamento da Recuperação Judicial (03/05/2018), houve a

declinação da competência para a 1ª Vara Cível desta Comarca, nos termos

do art. 6º, § 8º, da LRF.

Definida a competência, procedeu-se a publicação do edital de que trata

o art. 52, §1º, da Lei 11.101/2005 no dia 23/01/2019. A partir da publicação

deste edital, deveria ser iniciada a fase extrajudicial de verificação de

créditos.

Ocorre que, por equívoco, o edital publicado não contemplava a

integralidade da lista de credores apresentada pela Recuperanda e

disponibilizada por esta Administração Judicial na minuta de edital.

Considerando que o edital do art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, deve

conter a relação nominal de credores efetivamente indicada pela

Recuperanda, em 29/01/2019, a Administração Judicial requereu nova

publicação com a lista retificada, reabrindo-se o prazo para credores

apresentarem suas habilitações e divergências.

Assim, em 07/05/2019 foi publicado o edital retificado do art. 52, §1º, da

Lei nº 11.101/2005 na edição nº 6.495 do DJE/RS, reabrindo-se o prazo do

art. 7º, §1º, do mesmo diploma, para credores apresentarem as suas

habilitações e divergências.

A Administração Judicial analisará as habilitações e as divergências

recebidas, bem como os documentos e registros contábeis que atestam a

higidez dos créditos declarados pela Recuperanda. No prazo de até 60 dias

contados da publicação do edital, será entregue a relação de credores do art.

7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

Ficou assentado pelo juízo que os prazos materiais da recuperação

judicial devem ser contados em dias corridos. Assim, o prazo de suspensão

das ações e execuções (stay period) findou em 03/12/2018.

Ainda, no prazo assinalado pelo art. 53 da Lei 11.101/2005, a

Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação. (fls. 468/490).

É como se encontra o processo.
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Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Publicação do 1º 

edital (art. 52, §1º, 

LRF)

Deferimento 

(art. 52 LRF)

Entrega do plano 

de recuperação 

judicial (art. 53 

LRF)

07/05/2018

23/01/201929/05/2018

09/08/2018

AGC

(art. 56 LRF)

Encerramento da RJ

(art. 63 LRF)

Sem 

previsão

Sem 

previsão

Aguarda a publicação 

do 2º edital (arts. 7º, 

§2º, e 53, parágrafo 

único, ambos da LRF)

Sem 

previsão

Recuperação judicial

1.3. Cronograma Processual

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e verificação de créditos.

Republicação do 

1º edital (art. 52, 

§1º LRF)

07/05/2019
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Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Republicação do 1º edital 

(art. 52, §1º LRF)

Publicação do 1º 

edital (art. 52, §1º 

LRF)

07/05/2018 07/05/2019

22/05/201923/01/2019

Sem 

previsão

QGC

(art. 18 LRF)

Verificação de créditos

1.3. Cronograma Processual

Abaixo apresentamos o cronograma processual da Recuperanda subdividido nas etapas de Recuperação Judicial e verificação de créditos.

Prazo para apresentação

de habilitações e 

divergências (art. 7º, §1º, 

LRF)

Prazo para entrega da 

relação de credores do art. 

7º, § 2º, LRF

08/07/2019



2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Histórico da Recuperanda
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Principais credores (R$)Perfil dos credores (R$)

1.974.016 

13.709.377 

561.163 

Trabalhistas

Quirografários

ME/EPP

3.466.902 

3.358.120 

1.498.426 

576.186 

403.751 

Caixa Econômica Federal

Bradesco

Santander

SRM

Sul América Seguro Saúde S/A

2.2. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à recuperação judicial monta um valor de R$ 16.244.555,00. A lista de credores da Recuperanda, conforme petição inicial, é composta

substancialmente pela Classe III – Quirografários (84%), a qual contém aproximadamente R$ 4,5 milhões de créditos junto a fornecedores e cerca de R$ 9,7 milhões

de créditos junto a bancos. A segunda classe mais representativa é a Classe I – Trabalhistas (12%), seguida da Classe IV – ME/EPP (3%). Abaixo representamos o

perfil da dívida através de gráficos:
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2.3. Visita à sede da Recuperanda

No dia 15 de abril de 2019, a Administração Judicial realizou nova visita

à sede da Recuperanda, na cidade de Alvorada – RS, sendo recepcionada

pelo Sr. George Ferrugem, responsável pelo setor financeiro.

Inicialmente, o Sr. George informou as dificuldades com o

abastecimento de insumos. Na ocasião, completava 3 (três) semanas da

compra de insumos junto a um fornecedor que sequer havia sido embarcada,

prejudicando a produção para a entrega aos clientes.

Esse fato é um exemplo dos graves problemas que afetam o fluxo de

caixa da Recuperanda, há muito fragilizado. O atraso certamente impactará

no faturamento do mês de abril de 2019. Embora ainda não tenham sido

enviadas as demonstrações contábeis dos primeiros meses de 2019, o Sr.

George alertou o baixo faturamento neste período.

Até a data da visita realizada, não havia novas atualizações sobre a

suspensão do cadastro junto à CVM.

No que tange às demonstrações contábeis, destaca-se que ainda não

foi encaminhada à Administração Judicial a documentação referente ao

fechamento do exercício de 2018. Desta forma, a análise econômico-

financeira referente ao período ficou prejudicada, devendo ser objeto do

próximo relatório de atividades.

Com a finalidade de melhor demonstrar aos interessados no presente

processo de Recuperação Judicial as atividades da Recuperanda, a

Administração Judicial registrou em vídeo as atividades na fábrica, o que

pode ser visualizado decifrando-se o QR Code¹ abaixo:

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.



No que tange ao recolhimento 

dos tributos correntes, a 

administração informou que não 

está sendo feito. Embora haja 

intenção de aderir a 

parcelamentos, ainda não foi 

realizada qualquer ação neste 

sentido. 

Não foram adquiridos novos 

empréstimos, tampouco ativos 

imobilizados.

As despesas correntes como luz, 

água, telefonia, transporte e 

refeitório estão sendo pagas com 

atraso. Os salários que não 

foram escopo da RJ estão em 

atraso desde 2017.

A Recuperanda honrou com o 

pagamento dos honorários 

mensais devidos à Administração 

Judicial, provisoriamente 

arbitrados pelo Juízo. Com o 

despacho publicado em 

30/04/2019, o novo valor de 

honorários será cobrado 

retroativamente a partir do mês 

de maio/2019.
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