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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 sociedade empresária J.J. Tonello e Cia

Ltda., as quais foram fornecidas por seus administradores; e (ii) conduzimos

discussões com membros integrantes da administração da J.J. Tonello e Cia

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 nossa independência em

relação ao presente trabalho.

A administração da J.J. Tonello e Cia Ltda. 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. Introdução

1.2. Estágio Processual

Trata-se de Recuperação Judicial ajuizada em 14/01/2019 por empresa

individual de responsabilidade limitada (EIRELI), dedicada à exploração de um

único supermercado de bairro na cidade de Palmeira das Missões.

Tem como único sócio o Sr. JAIRO JOSÉ TONELLO (CPF nº

340.726.750-91) e gira sob a denominação empresarial de JJ TONELLO

SUPERMERCADO EIRELI.

Examinados os requisitos objetivos e subjetivos, foi deferido o

processamento da Recuperação Judicial através de decisão datada de

24/01/2019.

Remetidas as correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da LRF, logo

após a investidura no encargo, o edital de que trata o art. 52, § 1º, da LRF, foi

veiculado no DJE de 19/02/2019, considerando-se publicado em 20/02/2019.

Com a publicação do edital, teve início a fase extrajudicial de verificação

de créditos. Ao final do prazo de 60 dias, a Administração Judicial apresentará

nova relação de credores elaborada a partir da análise das habilitações e

divergências recebidas, tudo conforme art. 7º, §§ 1º e 2º, da LRF.

Ainda não houve definição judicial da forma de contagem dos prazos no

caso em liça.

É como se encontra o processo.
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1.3. Crongrama Processual

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

Ajuizamento

(art. 51 LRF)

Deferimento 

(art. 52 LRF)

14/01/2019

24/01/2019

Recuperação Judicial
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1.3. Crongrama Processual

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

A J.J. Tonello & Cia Ltda. é pessoa jurídica de direito privado,

com sede no município de Palmeira das Missões – RS, a qual

atua há mais de 14 anos no comércio varejista. Dentre os

produtos comercializados pela Recuperanda estão: produtos

alimentícios, padaria, confeitaria, carnes – açougues, material de

construção e eletrodomésticos.

2.1. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial declarado na inicial

atinge a monta de R$ 485.757,06. Adicionalmente, conforme

petição inicial, a Recuperanda apresenta comprovação de dívidas

junto ao INSS (R$ 943.731,42), Receita Federal do Brasil (R$

1.030.282,77), fisco Estadual – ICMS (R$ 424.460,77) e FGTS

(R$ 238.000,00).

2.2. Histórico da Recuperanda

Ao lado demonstra-se um breve histórico da Recuperanda.
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• Abertura Inscrição Estadual – JJ Tonello Supermercado

Eireli.

• Transferência de quotas ao sócio remanescente (Jairo José

Tonello) – JJ Tonello $ Cia Ltda.

2000 

a 

2013

2013

2015

2019

• Ampliação das instalações físicas, aquisição de maquinário

novo para atender açougue, padaria e demais seções.

• Ampliação do quadro de funcionários.

• Contração de dívidas junto às instituições de créditos e

fornecedores.

• Dificuldade de recebimento de créditos

• Redução do faturamento mensal

• Dificuldades em pagar funcionários e fornecedores

• Realização de oprações de crédito

• Ajuizamento e deferimento do pedido de Recuperação

Judicial



2.3. Visita à sede da Recuperanda

Em 06 de fevereiro de 2019, a Administração Judicial realizou visita à sede

da Recuperanda no município de Palmeira da Missões – RS, onde foi recebida

pelo Dr. Matheus Pompeo de Mattos, advogado da Recuperanda, pelo Sr. Jairo

José Tonello, sócio proprietário da Recuperanda, e pelo Sr. Nevil Queiroz,

representando do escritório de contabilidade.

Segundo os Srs. Matheus e Jairo José mencionaram, o faturamento da

Empresa caiu cerca de 50% entre 2017 e 2018.

Como os rumores sobre a situação financeira da Empresa estariam

prejudicando as atividades comerciais, a Recuperanda teria decidido pelo

trespasse do estabelecimento.

Houve, então, a alteração do nome fantasia de “Mercado Tonello” para

“Tchê Hipermercado”, com a alteração da gestão ao final de dezembro de 2018..

Teria, inclusive, havido uma reinauguração do supermercado.

Alegaram, ainda, que foi a mudança do responsável pela gestão que

permitiu a compra expressiva de estoque, ensejando a retomada das atividades

comerciais com maior vigor.

A Administração Judicial detectou que a compra de estoque vem sendo

realizada pelo CNPJ: 87.674.032/0001-59 (TCHÊ MACHADO COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA.), enquanto a receita de vendas está sendo realizada pelo

CNPJ: 03.766.133/0001-61 (JJ Tonello Supermercado EIRELI), tal como testado

por esta Administração Judicial durante a visita (comprovantes ao final).

Segundo o procurador e o titular da Recuperanda, a ideia é que seja

cobrado um aluguel mensal dos atuais gestores (TCHÊ MACHADO COMERCIO

DE ALIMENTOS LTDA) e que seja reaberto o JJ Tonello (JJ Tonello

Supermercado EIRELI) em outro ponto para, então, obter capital necessário

para liquidar as dívidas submetidas à Recuperação Judicial.

Além da compra de estoques, a nova gestora da operação pagou a folha

de pagamento do mês de janeiro de 2019. Até 31/01/2019, a Empresa contava

com 10 funcionários, além do sócio administrador.

Inexiste, contudo, contrato de locação ou de qualquer tipo entre as

pessoas jurídicas, o que causa grande estranheza à Administração Judicial.

Vale mencionar que o imóvel ocupado pelo supermercado pertenceria à

Recuperanda, segundo seus representantes. A família do titular da Empresa

reside no segundo andar, onde recebeu a Administração Judicial para a

entrevista inicial.

Ademais, apesar da alegada troca de gestão, a esposa do titular da

Recuperanda estava trabalhando no caixa do supermercado no momento da

visita desta Administração Judicial.

Em contato com transeuntes que passavam pelo estabelecimento durante

a visita da Administração Judicial, foi referido que o mercado “Tonello” teria

fechado e que agora seria “Tchê”.
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2.3. Visita à sede da Recuperanda

Com a finalidade de melhor demonstrar as atividades da Recuperanda aos

interessados no presente processo de Recuperação Judicial, a Administração

Judicial registrou em vídeo as instalações do mercado, que pode ser visualizado

decifrando-se o QR¹ Code abaixo:
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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.



3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ao mês de setembro/18 e dezembro/2017. Cabe destacar

que até a data do presente relatório, a Recuperanda não possuía ainda as demonstrações contábeis do mês de dezembro/18. Apresenta-se abaixo uma análise sobre

seus saldos patrimoniais.

157.100,94

973.791,85

13.181,85

933.442,88

60.043,15

226.666,60

Caixa e equivalentes

Clientes

Outros créditos

Estoque

Realizável a longo
prazo

Imobilizado

-317.966,86

973.791,85

113.148,79

928.402,48

60.043,15

186.249,86

Caixa e equivalentes

Clientes

Outros créditos

Estoque

Realizável a longo
prazo

Imobilizado

• o ativo da Recuperanda em 31/12/2017 era composto substancialmente pelos saldos de clientes (R$ 973.791,85) e estoques (R$ 933.442,88), os quais

representavam juntos cerca de 80% do ativo total;

• entre 31/12/2017 e 30/09/2018 houve pouca variação nas contas contábeis do ativo, de modo que as principais variações foram: caixa e equivalentes de caixa (⬇

302%) e outros créditos (⬆758%), os quais se referem principalmente aos saldos de ICMS a recuperar. O saldo negativo em caixa (30/09/2018) já corrobora com

dificuldades de liquidez;

• o imobilizado é composto por máquinas, aparelhos, equipamentos, móveis, utensílios e veículos. A variação entre os períodos analisados refere-se à depreciação

acumulada.

31/12/2017
30/09/2018
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301.707,19

396.465,53

611.125,03
536.633,28

14.087,36

482.353,70

240.716,23 Instituições financeiras

Fornecedores

Obrigações tributárias

Obrigações
trabalhistas

Outras obrigações

Obrigações longo
prazo

Patrimônio Líquido

301.707,19

409.735,64

542.203,22
352.476,93

35.034,36

482.353,70

240.716,23 Instituições
financeiras

Fornecedores

Obrigações tributárias

Obrigações
trabalhistas

Outras obrigações

Obrigações longo
prazo

Patrimônio Líquido

3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ao mês de setembro/18 e dezembro/2017. Cabe destacar

que até a data do presente relatório, a Recuperanda não possuía ainda as demonstrações contábeis do mês de dezembro/18. Apresenta-se abaixo uma análise sobre

seus saldos patrimoniais.

• dentre as principais rubricas que compõem o passivo da Recuperanda em 30/09/2017, há: obrigações tributárias (22,93%); obrigações longo prazo (20,40%);

fornecedores (17,33%); obrigações trabalhistas (14,91%) e instituições financeiras (12,76%);

• entre 31/12/2017 e 30/09/2018 houve pouca variação nas contas contábeis do passivo, de modo que as principais variações foram: outras obrigações (⬇60%) e

obrigações trabalhistas (⬆52%);

• nota-se montantes expressivos referentes às obrigações tributárias e trabalhistas, tais como: impostos e contribuições (R$ 611.125,03), obrigações previdenciárias

(R$ 407.364,77) e parcelamentos (R$ 482.353,70) – PIS, Cofins, ICMS, INSS.

30/09/201831/12/2017
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31/12/2017 30/09/2018

Receita operacional 11.210.262,33 6.286.827,85

Custo da mercadoria vendida (9.545.058,16) (6.150.181,31)

Resultado Bruto 1.665.204,17 136.646,54

Despesas com vendas - (2.400,00)

Despesas administrativas (1.176.191,50) (720.553,50)

Despesas tributárias - (1.354,93)

Resultado financeiro (279.441,26) (42.637,16) 

Outras receitas/despesas 29.951,81 (9.120,00)

Resultado Líquido 239.523,22 (639.419,05) 

Margem Bruta 14,85% 2,17%

Margem Líquida 2,13% -10,17%

a receita bruta acumulada em 30/09/2018 foi de R$ 6.286.827,85, 44%

inferior ao faturamento bruto de 31/12/2017;
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3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ao mês de setembro/18 e exercício de 2017. Cabe

destacar que até a data do presente relatório, a Recuperanda não possuía ainda as demonstrações contábeis do mês de dezembro/18. Apresenta-se abaixo uma

análise sobre seu desempenho.

embora o resultado bruto de 30/09/2018 tenha sido positivo, foi 92% inferior

ao resultado bruto de 31/12/2017. Tal fato pode ser corroborado também pela

variação da margem bruta no período: 2,17% (30/09/2018) e 14,85%

(31/12/2017);

o resultado líquido acumulado em 30/09/2018 já é negativo, gerando uma

margem líquida de -10,17%;

o alto volume de despesas administrativas influencia diretamente no

resultado líquido negativo do período. Dentres estas, pode-se citar: despesas

com pessoal, publicidade e propaganda, energia elétrica, mateial de

expediente, etc.



LATÍCINIOSCONGELADOS

4. Registro Fotográfico
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PADARIAAÇOUGUE
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CORREDOR SALGADINHOS E BISCOITOSCORREDOR CEREAIS

4. Registro Fotográfico
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ESTOQUEESTOQUE

4. Registro Fotográfico
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CAIXASFACHADA

4. Registro Fotográfico
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4. Registro Fotográfico
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O CNPJ da nota fiscal de venda emitida durante as compras no mercado (Tchê 

Hipermercados) é o da JJ Tonello Supermercados Eireli / JJ Tonello & Cia Ltda.




