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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 Técnica

julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para chegar às conclusões apresentadas no presente relatório,

entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as

informações contidas nas demonstrações contábeis da Degusttares

Comercial de Alimentos LTDA, as quais foram fornecidas por seus

administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros

integrantes da administração da Degusttares Comercial de Alimentos

LTDA. sobre os negócios e as operações da referida sociedade

empresária.

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 a independência desta Equipe Técnica em relação ao

presente trabalho.

A administração da Degusttares Comercial de Alimentos LTDA. 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.

Acordou-se com os representantes da Recuperanda que a

apresentação de contas demonstrativas mensais (art. 52, inciso IV)

deverá ocorrer por meio da disponibilização de informações contábeis e

financeiras até o dia 20 de cada mês subsequente. Até a data de

elaboração do presente Relatório, as informações referentes ao mês de

março/2021 não haviam sido entregues à Administração Judicial.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Cronograma 

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

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

Edital do art. 53, 
parágrafo único, LRF

Deferimento do 
processamento 
(art. 52 LRF)

Entrega do plano 
de recuperação 
judicial (art. 53 LRF)

14/11/2018

11/02/2019 23/05/2019

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC (art.56 LRF)
1ª convocação

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Previsão de 
encerramento da 
RJ (art. 63 LRF)

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

12/03/2019 01/08/2019

02/09/2019

30/10/2019

26/11/2020¹

18/12/2020

AGC (art.56 LRF)

18/12/2022

¹Devido a ocorrência de diversas suspensões, a 2ª convocação do conclave (art.56 LRF) ocorrera nas seguintes datas: 
20/11/2019, 21/01/2020, 06/03/2020, 28/09/2020, 28/10/2020 e 26/11/2020.



1.2 Cronograma 

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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Publicação do 2º edital 
(art. 7º § 2º, da LRF) –
relação de credores da 
Administração Judicial

14/11/2018

Aguarda-se consolidação 
do QGC (art. 18 LRF)

13/03/2019

Publicação do 1º edital 
(art. 52, § 1º, da LRF) -
relação de credores da 
Recuperanda

Prazo de Habilitações 
e Divergências
(art. 7º, § 1º LRF)

Impugnações 
(art. 8º LFR)

01/08/2019

15/08/2019

Estágio atual

28/03/2019
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SOBRE A 

RECUPERANDA
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• 2.2. Informações Gerais

• 2.3. Reunião com a Administração

• 2.4. Quadro Funcional 
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Com o objetivo de suprir a 

crescente demanda de seus 

pedidos, houve a ampliação 

de mercadorias e da 

diversidade de produtos.

Criação da Empresa Degusttares 

Comercial de Alimentos LTDA., em 23 

de novembro de 1993, sob a forma de 

sociedade limitada.

28ª alteração e consolidação do 

contrato social realizada em 

07/04/2017. A autenticidade do 

contrato foi reconhecida em 

20/04/2017, sendo essa a última 

alteração contratual realizada até o 

momento.

2.1 Histórico

1993 2014

Década de 90 2013 - 2017

2017

2018

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial em 

14/11/2018.

Em termos absolutos, entre os anos de 2013 

e 2017, a queda nas vendas foi de 39%:

• 2013: R$ 6.676.378,00;

• 2017: R$ 4.072.192,00.

Até o ano de 2014, o contexto 

econômico era positivo e fomentava 

novos investimentos com incentivos 

fiscais ao consumo. Havia uma maior 

acessibilidade ao crédito.



2.2 Informações 

Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.
CNPJ: 73.749.889/0001 - 88

▪ Objeto social: (i) fabricação e o comércio atacadista e varejista de produtos de padaria,
confeitaria, pastelaria e de alimentos caseiros e congelados; (ii) fabricação e o comércio
atacadista e varejista de alimentos e pratos prontos; (iii) comércio atacadista e varejista de pães,
bolos, biscoitos e similares; (iv) comércio atacadista e varejista de massas alimentícias; (v)
comércio atacadista e varejista de sorvetes e correlatos; (vi) comércio atacadista e varejista de
chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes; (vii) comércio atacadista e varejista de
açucares, adoçantes, sucos, frutas, legumes, frutas secas e alimentos congelados; (viii) comércio
varejista de bebidas; (ix) comércio varejista de alimentação e bebidas para consumo local e, (x)
participação societária em outras empresas.

▪ Sócio administrador: Élbio Schwarz

▪ Sede: Avenida Capivari, 763 – Bairro Cristal

▪ Cidade: Porto Alegre – RS

▪ Sociedade empresária de responsabilidade limitada

▪ Capital Social: R$ 1.080.231,00

▪ Sócios: Tasch Gestão de Recursos Sociedade Simples LTDA (99,99%) e Élbio Schwarz (0,01%).



Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.
CNPJ: 73.749.889/0001 - 88

2.3 Reunião com a 
No dia 17 de maio de 2021, a Administração Judicial realizou contato

com os representantes da Recuperanda por meio de videoconferência, a fim

de se inteirar acerca do andamento das atividades da Empresa. A reunião foi

realizada com o sócio-administrador da Recuperanda, Sr. Élbio Schwarz.

Abaixo segue imagem da reunião virtual:

O tópico inicialmente abordado diz respeito à permanência das

condições desfavoráveis à comercialização de produtos fabricados pela

Recuperanda via tele-entrega, mais precisamente confraternizações e

reuniões que anteriormente representavam parcela considerável da demanda

por seus produtos.

Apesar disso, o sócio destacou sobre esforços despendidos pela

Recuperanda para construção de novas relações comerciais com redes de

comércio varejista, o que consequentemente acarretará melhora nos

resultados atualmente registrados.

Neste sentido, o Sr. Élbio informou a respeito da inclusão de um novo

produto no portfólio de ofertas, o qual consiste em tortas fatiadas e já é

objeto de negociação com uma importante rede de postos de combustíveis

com atuação no Rio Grande de Sul e outros estados. No que diz respeito às

parcerias já existentes, celebra que o crescimento de algumas redes de varejo

reflete positivamente nos resultados da Recuperanda.

Com relação aos assuntos internos e produção, o sócio registrou que,

após alterações no seu quadro funcional, será mais abrangente a atuação da

atual engenheira de alimentos prestadora de serviços da Empresa através do

desenvolvimento de melhorias para os atuais produtos, detalhamento de

custos e outras atribuições atinentes à melhora do resultado.

No que diz respeito aos impostos devidos, foi relatado acerca da

pretensão de negociações para amortização de valores a título de PIS/

COFINS, o que vem sendo dificultado por conta da ausência da informação

acerca do ajuizamento de sua Recuperação Judicial no sistema da Receita

Federal.



Degusttares Comercial de Alimentos LTDA.
CNPJ: 73.749.889/0001 - 88

2.3 Reunião com a 

Quanto ao faturamento, o Sr. Élbio informou estar em torno de R$

180 mil, bem como algumas dificuldades enfrentadas para reposição

do estoque de embalagens de dois produtos para os quais foi

necessário o desembolso de R$ 45 mil.

No concernente à aquisição de matéria prima, o aumento nos

preços da farinha implicará na necessidade de repasse do custo ao

cliente através da elevação dos preços de venda. Todavia, também

serão aplicadas melhorias na qualidade do produto, principalmente

através do trabalho da engenheira de alimentos.

Por fim, quanto às despesas correntes e salários, não há registro

de qualquer atraso.



2.4 Quadro 

É apresentada a seguir a evolução do quadro funcional da Recuperanda, conforme informações encaminhadas pela sua administração:

29

28

27 27 27

25

27 27 27 27

25

26

27 27

25 25
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3.1 Créditos 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a

monta de R$ 2.459.471,52*. A lista de credores da Recuperanda

é composta pela Classe I – Trabalhista (4,53%), pela Classe III –

Quirografários (89,86%) e pela Classe IV – ME/ EPP (5,61%).

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida:

*Os valores contidos nesta página estão baseados

no Quadro-Geral ainda não consolidado de credores

sujeitos à Recuperação Judicial.

R$ 111.323,15

R$ 2.210.203,30

R$ 137.945,07

CLASSE I - TRABALHISTA CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS CLASSE IV - ME/ EPP



3.2 Créditos 

Apresenta-se acima os quatro principais créditos da Recuperanda, sendo todos eles pertencentes à Classe III – Quirografários. Nota-se que o

passivo arrolado ao processo de Recuperação Judicial é composto essencialmente por dívidas com instituições financeiras, representando

aproximadamente 72% do montante total.

Os demais créditos que compõem a lista de credores somados perfazem aproximadamente R$ 650.000,00.

ITAU UNIBANCO S.A ALGARVE AGROPECUÁRIA

E PARTICIPAÇÕES S.A.
CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL
BANCO SANTANDER S.A.

R$ 964.031,12

R$ 425.000,00

R$ 272.611,90

R$ 122.861,59
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4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do balanço patrimonial relativas ao ativo, referente ao período de

dezembro/2020 a fevereiro/2021:

AV% - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo em fevereiro de 2021;

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro/2020 e fevereiro/2021 de cada rubrica.

AV% AH% 28/02/2021 31/01/2021 31/12/2020

ATIVO CIRCULANTE 91,02% -0,29% 899.694,39 896.454,89 902.289,60 

Caixa e Equivalentes 0,45% -30,90% 4.404,65 5.572,56 6.374,48

Clientes a Receber 6,35% -0,66% 62.809,52 57.993,42 63.227,64

Estoques 3,84% -26,86% 37.909,71 52.179,20 51.832,58

Adiantamentos 1,42% 173,02% 14.021,76 5.135,75 5.135,75 

Impostos a Recuperar 4,30% -0,02% 42.486,19 42.485,23 42.495,28

Pessoas Ligadas 72,01% 0,68% 711.731,75 706.757,92 706.893,06

Outros Créditos 2,66% 0,00% 26.330,81 26.330,81 26.330,81

ATIVO NÃO CIRCULANTE 8,98% -6,40% 88.714,37 91.745,48 94.776,59 

Depósitos Judiciais 0,12% 0,00% 1.218,00 1.218,00 1.218,00

Investimentos 0,27% 0,00% 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Imobilizado 6,14% -9,09% 60.655,67 63.686,78 66.717,89

Intangível 2,44% 0,00% 24.140,70 24.140,70 24.140,70

TOTAL DO ATIVO 100,00% -0,87% 988.408,76 988.200,37 997.066,19



4.1 Análise Financeira –

O ativo total da Recuperanda, em 28/02/2021, totalizou R$ 988.408,76,

representando uma diminuição de 0,87% quando comparado ao saldo do mês

de dezembro/2020. No gráfico ao lado, demonstra-se a composição do Ativo

Circulante. Abaixo, as principais observações em relação às movimentações

patrimoniais nas contas de Ativo:

• Clientes: em dezembro/2020, o saldo a receber perfazia R$ 63.227,64. Já no

mês de fevereiro/2021, passou a ser de R$ 62.809,52 (ligeira queda de

0,66%);

▪ Estoques: observa-se uma diminuição de 26,86% entre os meses de

dezembro/2020 e fevereiro/2021. Além dos produtos para revenda, o saldo

da conta de Estoques é composto por valores referentes à matéria-prima,

material de embalagem e mercadorias em elaboração;

▪ Pessoas Ligadas: a rubrica é composta por saldos de adiantamentos com

pessoas ligadas. No período analisado, apresentou acréscimo de 0,68%.

A variação está atrelada, em sua maior parte, a saldos de Adiantamentos

com Fornecedores (R$ 163.178,42).

No mês de fevereiro/2021, o Ativo Imobilizado, com representatividade de

6,14% perante o ativo total (ou R$ 60.655,67) sofreu uma redução de 9,09% em

relação ao mês de dezembro/2020. A oscilação está atrelada à contabilização

mensal das depreciações.

Pessoas Ligadas
79,11%

Clientes a 
Receber

6,98%

Impostos a 
Recuperar

4,72%

Estoques
4,21%

Outras Rubricas

4,97%



4.2 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a evolução dos saldos das contas do balanço patrimonial relativas ao passivo, referente ao período de

dezembro/2020 a fevereiro/2021:

AV% - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo em fevereiro de 2021;

AH% - Análise horizontal: apresenta a variação entre dezembro/2020 e fevereiro/2021 de cada rubrica.

AV% AH% 28/02/2021 31/01/2021 31/12/2020

PASSIVO CIRCULANTE 741,81% 1,08% 7.332.077,04 7.296.501,92 7.253.778,60 

Fornecedores 63,16% -1,45% 624.295,48 631.806,08 633.477,91

Obrigações Tributárias 290,40% 1,38% 2.870.385,83 2.850.940,34 2.831.246,46

Obrigações Trabalhistas 189,19% -3,03% 1.869.992,36 1.848.977,59 1.928.500,10

Empréstimos 177,11% 0,00% 1.750.584,54 1.750.584,54 1.750.584,54

Outras Contas a Pagar 21,94% 97,16% 216.818,83 214.193,37 109.969,59

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 12,52% 58,13% 123.766,28 87.766,28 78.266,28 

Pessoas Ligadas 12,52% 58,13% 123.766,28 87.766,28 78.266,28

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -654,33% 2,09% (6.467.434,56) (6.396.067,83) (6.334.978,69)

Capital Social 109,29% 0,00% 1.080.231,00 1.080.231,00 1.080.231,00

Reserva de Lucros 0,93% 0,00% 9.172,49 9.172,49 0,00

Prejuízos Acumulados -751,09% 9,49% (7.423.851,73) (7.423.851,73) (6.780.272,38)

Resultado do período -13,45% -79,06% (132.986,32) (61.619,59) (634.937,31)

TOTAL DO PASSIVO 100,00% -0,87% 988.408,76 988.200,37 997.066,19



4.2 Análise Financeira –

O Passivo, em 28/02/2021, perfez a monta de R$ 7.455.843,32, o que

representou um aumento de 1,69% em comparação ao mês de

dezembro/2020. O saldo do Passivo Não Circulante, composto apenas pela

conta Pessoas Ligadas, era R$ 78.266,28 em dezembro/2020 e passou a ser

de R$ 123.766,28 (representando um aumento de 58,13% no período),

principalmente em função de mútuos provenientes da TASCH Gestão de

Recursos Ltda.

Observa-se, ainda, que a maior parte do passivo da Recuperanda está

concentrada em Obrigações Tributárias, no montante de R$ 2.870.385,83.

Nota-se que tal rubrica sofreu um acréscimo de 1,38% entre dezembro/2020

e fevereiro/2021. Com base nas demonstrações contábeis, é possível

verificar que essa variação está atrelada ao fato de a Recuperanda não estar

conseguindo adimplir integralmente as obrigações correspondentes ao

ICMS, IRPJ e COFINS, preponderantemente.

Quanto à dívida arrolada no processo de Recuperação Judicial, observa-

se que os valores devidos concentram-se em Empréstimos e Obrigações

Trabalhistas.

Obrigações 

Tributárias

38,5%

Obrigações 

Trabalhistas 

25,08%

Empréstimos
23,48%

Fornecedores
8,37%

Outros Passivos

4,57%



4.3 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo a Demonstração de Resultado do Exercício acumulada de janeiro a fevereiro de 2021, comparada ao mesmo

período de 2020:

AV¹ - Análise vertical: demonstra a representatividade de cada rubrica perante a receita líquida no período de janeiro e fevereiro de 2021;

AH² - Análise horizontal: apresenta a variação entre períodos de cada rubrica.

AV¹% AH²% Jan-Fev 2021 Jan-Fev 2020

Receita Operacional Líquida 100,00% -3,35% 287.878,03 297.857,90

(-) Custos dos produtos vendidos -82,20% -20,08% (236.624,32) (296.092,33)

Lucro bruto operacional 17,80% 2802,96% 51.253,71 1.765,57

( - ) Despesas com vendas -17,98% -13,62% (51.753,56) (59.915,77)

( - ) Despesas gerais e administrativas -27,71% 27,19% (79.759,85) (62.708,63)

Resultado antes das operações financeiras -27,88% -33,59% (80.259,70) (120.858,83)

( - ) Despesas financeiras -13,71% -24,31% (39.482,35) (52.166,49)

Receitas financeiras 0,01% -96,30% 37,26 1.007,31

(=) Resultado após operações financeiras -41,58% -30,41% (119.704,79) (172.018,01)

( - ) Depreciações e Amortizações -1,89% -57,46% (5.447,38) (12.806,18)

Resultado antes I.R/ C.S e Participações -43,47% -32,29% (125.152,17) (184.824,19)

( - ) IRPJ/CSLL -2,72% -6,28% (7.834,15) (8.359,52)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício -46,20% -31,16% (132.986,32) (193.183,71)



4.3 Análise Financeira –

• Em relação à Receita Líquida, observa-se que, na análise acumulada de janeiro e fevereiro de 2021, houve uma queda de 3,66%,

comparativamente a igual período de 2020;

• Os custos e despesas, incluindo aquelas de natureza financeira, se reduziram em 14,46% na comparação entre os períodos referidos;

• Em 2021, houve a percepção de prejuízo líquido de R$ 132.986,32, ante resultado negativo de R$ 193.183,71 em 2020, redução de 31,16%.

R$298.865,21 R$287.915,29 

R$(492.048,92)
R$(420.901,61)

R$(193.183,71)
R$(132.986,32)

Jan-Fev/20 Jan-Fev/21

Receitas (R$)

Custos e Despesas (R$)

Resultado Líquido (R$)
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5.1 Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado

acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites

processuais, um dos papeis da equipe de Administração Judicial é o de

fiscalizar as atividades da Recuperanda, especialmente no que tange ao

cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Esta Equipe Técnica realizou videoconferência com o sócio-

administrador da Recuperanda no dia 17 de maio de 2021, momento no

qual constatou que as atividades estavam sendo realizadas normalmente.

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. 6-A, da LRF.”



5.2 Informações 

Conforme consulta no site da PGFN, 

realizada no dia 20/05/2021, a Recuperanda 

apresentava débitos inscritos em dívida 

ativa que totalizavam o montante de R$ 

3.336.421,65.

A Recuperanda não adquiriu 

novos ativos imobilizados, 

tampouco contraiu novos 

empréstimos entre os meses 

de dezembro/2020 e 

fevereiro/2021. Houve, tão 

somente, crescimento dos 

valores devidos a título de 

mútuos.

Com exceção dos tributos, a 

Recuperanda vem conseguindo 

cumprir com os pagamentos das 

despesas gerais, tais como 

salários, água, telefone, internet, 

fornecedores e demais valores 

não sujeitos à Recuperação 

Judicial.

Em relação aos honorários

da Administração Judicial, 

está em atraso o valor 

correspondente ao período 

de outubro/2020 a 

abril/2021, na quantia total 

de R$ 10.727,92.



5.3 Plano de 
Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à forma de pagamento aos credores prevista no 6º aditivo ao Plano de Recuperação

apresentado pela Recuperanda, aprovado em Assembleia-Geral de Credores realizada no dia 26/11/2020 e homologado pelo Juízo no dia 18/12/2020:

Os credores das Classes III e IV deveriam informar à Recuperanda e ao Administrador Judicial por meio de notificação em até 10 dias úteis a partir da

aprovação do Plano de Recuperação Judicial a opção de sua escolha. Em caso de ausência de manifestação, foi atribuída ao credor a forma de pagamento

de acordo com a primeira opção. Os pagamentos dos credores da Classe III e IV iniciarão a partir do mês de novembro de 2021.

CLASSE OPÇÕES DESÁGIO CARÊNCIA PRAZO ENCARGOS PARCELAS

TRABALHISTAS
Apenas 

uma opção
Sem deságio Não se aplica

Prazo total de 6 meses 
contados da aprovação do 

PRJ em AGC.
TR + 3% a.a.

Em até 6 parcelas mensais 
consecutivas

QUIROGRAFÁRIOS

Opção 1
Deságio de 

40%
12 meses - a contar da data 

de aprovação do PRJ
Prazo total para 

amortização de 84 meses
SELIC + 4% a.a.

Início do pagamento no mês 
subsequente ao fim da carência

Opção 2 Sem deságio
12 meses - a contar da data 

de homologação do PRJ
Prazo total para 

amortização de 120 meses
SELIC + 4% a.a.

Início do pagamento no mês 
subsequente ao fim da carência

ME/ EPP

Opção 1
Deságio de 

40%
12 meses - a contar da data 

de aprovação do PRJ
Prazo total para 

amortização de 84 meses
SELIC + 4% a.a.

Início do pagamento no mês 
subsequente ao fim da carência

Opção 2 Sem deságio
12 meses - a contar da data 

de homologação do PRJ
Prazo total para 

amortização de 120 meses
SELIC + 4% a.a.

Início do pagamento no mês 
subsequente ao fim da carência



5.3 Plano de 

O slide anterior apresenta breve resumo em relação às condições de pagamento propostas pela Recuperanda. 

O Plano de Recuperação e seus modificativos que foram acostados aos autos podem ser consultados em sua 

integralidade através do site:   

https://preservacaodeempresas.com.br/

Ou no aplicativo:

https://preservacaodeempresas.com.br/


5.4 Cumprimento do Plano –

Apresenta-se abaixo o status no que diz respeito aos pagamentos já realizados aos credores da Classe I – Trabalhistas, conforme previsto no Plano

de Recuperação Judicial:

NOME CREDOR CRÉDITO
VALOR DAS 

PARCELAS

PARCELAS 

PAGAS
PAGAMENTOS 
REALIZADOS

PAGAMENTOS 
EM ATRASO

SALDO A 
PAGAR

ALINE VIEIRA SILVA R$ 4.200,00 R$ 700,00 4 R$ 2.800,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00

ANDRE FERNANDO MARCANTE R$ 15.964,44 R$ 2.660,74 4 R$ 10.642,96 R$ 0,00 R$ 5.321,48

CARINE DE QUADROS RAMOS R$ 7.936,30 R$ 1.322,72 4 R$ 5.290,88 R$ 0,00 R$ 2.645,42

BRUNA TURATTI LEIVAS R$ 420,00 R$ 70,00 4 R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 140,00

DAIANE MARQUES ALVES R$ 1.458,25 R$ 243,04 4 R$ 972,17 R$ 0,00 R$ 486,08

DENISE LEÃO SUGTANI R$ 3.526,00 R$ 587,66 4 R$ 2.350,67 R$ 0,00 R$ 1.175,33

GEONICE APARECIDA PEREIRA ALVES R$ 3.403,48 R$ 567,25 4 R$ 2.269,00 R$ 0,00 R$ 1.134,48

GUSTAVO TEIGA R$ 2.760,11 R$ 460,02 4 R$ 1.840,08 R$ 0,00 R$ 920,03

LUANA COUTO ANTUNES R$ 5.952,50 R$ 992,08 4 R$ 3.968,33 R$ 0,00 R$ 1.984,17

MARLI TOEBE R$ 45.379,76 R$ 7.563,29 4 R$ 30.253,16 R$ 0,00 R$ 15.126,60

MICHELE MARTINS STUART R$ 3.403,48 R$ 567,25 4 R$ 2.269,00 R$ 0,00 R$ 1.134,48

SILVA & BERTHOLD ADVOGADOS R$ 2.143,19 R$ 357,20 4 R$ 1.428,80 R$ 0,00 R$ 714,39

Conforme comprovantes bancários disponibilizados pela administração da Recuperanda, já houve o pagamento de quatro parcelas. Com

relação ao saldo a pagar, o sócio da Empresa informou que pretende adimplir as próximas duas parcelas nos dias 10/06/2021 e 10/07/2021.

Diante da análise exposta acima, conclui-se que a Recuperanda cumpriu com o Plano de Recuperação até a data de elaboração deste

relatório.



GLOSSÁRIO

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 6. 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 TOTAL – 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 – 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.

▪ BALANÇO PATRIMONIAL – é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição
patrimonial e financeira da Empresa.

▪ 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.

▪ PASSIVO TOTAL – 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.

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


