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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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Edital do art. 52, 

§ 1º, da LRF)

19/02/2019

Estágio 

atual

Aguardando 

entrega do Plano 

de Recuperação 

Judicial

03/05 (dias 

úteis) ou 05/04 

(dias corridos)

Prazo para 

apresentação 

do Plano de 

Recuperação 

Judicial



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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15/01/2019

Verificação de créditos

Ajuizamento

(art. 51 LRF)

1º edital (art. 52, 

§ 1º LRF)

20/02/2019

Prazo de Hab. E Div. 

(art. 7º, § 1º LRF)

Estágio 

atual

Fase 

administrativa de 

verificação de 

créditos

15/03/2019 ou

07/03/2019 (depende da 

forma de contagem)

Entrega da 

relação de 

credores do art. 

7º, § 2º, da LRF

21/05 (dias 

úteis) ou 22/04 

(dias corridos)



2. Informações sobre a Recuperanda

2.1. Visita à sede da Recuperanda

Em 18 de junho de 2019, administração judicial realizou visita a sede da

recuperanda, tendo sido recebido pelos proprietário Sr. Jair José Tonello e

pelo contador Sr. Nevil José de Souza.

Perguntamos ao Sr. José quais as novidades que ocorreram no período

analisado, e ele nos respondeu que o fluxo de vendas estabilizou, e que fica

em torno de R$ 180.000,00 a R$ 200.000,00 mês.

Acrescentou que ainda necessita realizar as compras do Mercado Tchê,

e que estas representam, em torno de 80% do montante adquirido, pois não

tem crédito com fornecedores.

Aproveitando a presença do contador, comentou-se sobre a falta de

registro de estoques e do custo da mercadoria vendida, dos dois meses em

que o Supermercado Tchê operou com o CNPJ da recuperanda. Ao que o

mesmo respondeu que iria verificar e ajustar. Comentou que estava com

dificuldades de registro do ICMS de substituição tributária.

A administração judicial demonstrou a Recuperanda sua preocupação,

com o plano de pagamento aos credores, ressaltando que após muita

insistência do administrador foi apresentado pelos advogados. Informou ao Sr.

José, sobre os valores mensais propostos no plano apresentado, para

pagamento, ao que o mesmo respondeu que não teria condições de arcar

com estes valores, ficando de conversar com seus advogados para que

apresentem uma alteração.
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Após a conversa, circulamos pelo mercado, e verificou-se que o

suprimento de mercadorias é muito bom. O local é pequeno não tem lugar

para armazenar estoques, dessa forma as mercadorias são adquiridas

conforme a necessidade.

Conforme demonstram as fotos, o mercado possui um bom suprimento

de frutas e legumes, açougue com vários tipos de carnes. O estoque de

reposição chega ao mercado e imediatamente tem que ser colocado nas

prateleiras/câmara fria. Verificou-se também uma excelente variedade de

produtos na padaria, os quais segundo o proprietário são adquiridos da

padaria de um familiar, estabelecida no centro da cidade.

O Sr. José também inforrmou que devido ao mercado ser pequeno teve

que investir em uma câmera fria, que custou aproximadamente R$ 35.000,00,

e que foi adquirida, com empréstimos de terceiros (familiares).

Em relação aos funcionários, em 2018, o mercado possuía em média 12

funcionários, já em fevereiro contava com 9 colaboradores. Após a alteração

de endereço e a locação do mercado, para o Supermercado Tchê, passou a

contar com apenas 4 colaboradores o que se mantem até maio de 2019.



3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ano de 2019, visto que conforme comentado não haviam

sido registrados os estoques dos meses de janeiro a março de 2019. Inicialmente apresentam-se os demonstrativos alterados do Relatório anterior, e análise em relação

aos Ativos da recuperanda, no qual comparou-se dezembro/2018 com fevereiro/2019:
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AV – Análise Vertical

AH – Análise Horizontal

• As contas mais representativas do ativo da empresa são os estoques, que

em fevereiro importam R$ 287.868,88 e representam 40%, seguidos pelos

imobilizados que líquidos de depreciação, somam R$ 165.356,48 e

representam 23% do ativo total.

• Pela análise horizontal entre dez/18 e fev/19 verifica-se que ocorreram as

seguintes variações nos ativos da recuperanda.

❖ Aumento de 50% nos estoques em função das operações realizadas pelo

Mercado Tchê.

❖ Aumento de 45% na conta de clientes, também relacionados as vendas

realizadas pelo Mercado Tchê.

❖ Ressalta-se que não foram explicadas a administração judicial, como as

empresas procederam com estas operações nos meses de janeiro e

fevereio.

❖ Questionou-se ainda a contabilidade, o porque das contas correntes

bancárias com saldo credor, não terem sido transferidas para o passivo

conforme determinam as normas contábeis.

 ATIVO 28/02/2019 V% H% 31/01/2019 V% 31/12/2018 V%

 CIRCULANTE 497.044,82 70% 4% 491.371,18 69% 476.043,50 67%

Disponível -84.549,78 -12% 0% -82.459,27 -12% -84.309,75 -12%

Clientes 151.323,47 21% -44% 226.692,47 32% 269.148,20 38%

Impostos a recuperar 138.499,87 19% 45% 111.340,50 16% 95.212,83 13%

Adiantamentos 3.902,38 1% -3% 5.175,84 1% 4.024,93 1%

Estoques 287.868,88 40% 50% 230.621,64 32% 191.967,29 27%

Despesas Antecipadas 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

NÃO CIRCULANTE 217.317,99 30% -4% 221.578,87 31% 225.339,64 32%

Realizável a Longo Prazo 51.961,51 7% 0% 51.961,51 7% 51.961,51 7%

Cartas de crédito 51.961,51 7% 0% 51.961,51 7% 51.961,51 7%

Banricap Super 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

Imobilizado 165.356,48 23% -5% 169.617,36 24% 173.378,13 24%

Imobilizado 439.567,62 62% 0% 439.567,62 62% 439.067,62 62%

Depreciação Acumulada -274.211,14 -38% 3% -269.950,26 -38% -265.689,49 -37%

TOTAL DO ATIVO 714.362,81 100% 2% 712.950,05 100% 701.383,14 98%



3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ao mês de março/2019, a maio/2019. Apresenta-se a

forma sintética os balancetes da Recuperanda. O quadro abaixo apresenta à análise vertical e horizontal dos ativos da recuperanda de março/2019 a maio/2019, este

último comparado com março/19:
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AV – Análise Vertical

AH – Análise Horizontal

 ATIVO 31/05/2019 V% H% 30/04/2019 V% 31/03/2019 V%

 CIRCULANTE 514.448,17 71% 5% 432.670,03 67% 489.254,64 69%

Disponível -49.035,13 -7% -42% -78.746,67 -12% -84.672,25 -12%

Clientes 106.564,99 15% -26% 75.719,99 12% 144.698,34 20%

Impostos a recuperar 142.367,73 20% 3% 139.436,13 22% 138.499,87 20%

Adiantamentos 3.902,38 1% 0% 6.201,44 1% 3.902,38 1%

Estoques 310.648,20 43% 8% 290.059,14 45% 286.826,30 40%

Despesas Antecipadas 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

NÃO CIRCULANTE 211.779,44 29% -3% 215.196,32 33% 219.057,18 31%

Realizável a Longo Prazo 51.961,51 7% 0% 51.961,51 8% 51.961,51 7%

Cartas de crédito 51.961,51 7% 0% 51.961,51 8% 51.961,51 7%

Banricap Super 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

Imobilizado 159.817,93 22% -4% 163.234,81 25% 167.095,67 24%

Imobilizado 445.967,62 61% 0% 445.967,62 69% 445.567,62 63%

Depreciação Acumulada -286.149,69 -39% 3% -282.732,81 -44% -278.471,95 -39%

TOTAL DO ATIVO 726.227,61 100% 3% 647.866,35 100% 708.311,82 100%

• Destaca-se que durante o mês de março a recuperanda ficou sem atividades, ou

seja, em função da mudança de local das atividades, reformas, e adequação do

CNPJ para atendimento.

• Fato que não pode deixar de ser destacado são os estoques, que continuam com

os mesmos saldos, mesmo as compras e vendas dos meses de janeiro a março

terem sido realizadas pelo Mercado Tchê.

• Pela análise horizontal entre março/19 e maio/19 verifica-se que ocorreram as

seguintes variações nos ativos da recuperanda.

❖ Aumento de 8% nos estoques com o registro das compras já adequado a

recuperanda.

❖ Redução da conta clientes (26%) e redução das disponibilidades (42%) porém

cabe explicação de como as transações foram operadas em as duas empresas.

❖ Demais contas sem alterações significativas.

❖ Questionou-se ainda a contabilidade, sobre o saldo de cartões de crédito, sem

movimentação desde 31/12/2018.



3. Análise Econômico-Financeira

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis

da Recuperanda referentes ano de 2019, visto que conforme comentado não

haviam sido registrados os estoques dos meses de janeiro a março de 2019.

Inicialmente apresentam-se os demonstrativos alterados do Relatório anterior, e

análise em relação aos Passivos da recuperanda, no qual comparou-se

dezembro/2018 com fevereiro/2019:
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AV – Análise Vertical

AH – Análise Horizontal

• As contas mais representativas do passivo da empresa são as obrigações

sociais e tributárias, que vem aumentando significativamente desde 2017 pela

falta de pagamento. Em fev/19 importava R$ 1.217.990,71 (55%), das dívidas

de curto prazo. Ressalta-se que ainda no passivo não circulante, constam

parcelamentos tributários, no valor de R$ 482.353,70, sem qualquer pagamento

e ou correção no período analisado.

• Caso a empresa encerrasse suas atividades hoje, seus ativos não seriam

suficientes para pagamento das suas obrigações, visto um passivo a descoberto

de R$ 1.872.690,98.

• Inicialmente é importante relatar que segundo o Sr. José nos meses de janeiro e

fevereiro o Mercado Tchê realizou compras e vendas, com o seu CNPJ,

solicitamos esclarecimentos de como estas operações foram realizadas pelas

duas empresas, (pagamentos e recebimentos) porém não recebemos retorno,

até o fechamento deste relatório. Destas transações verificou-se que:

❖ Aumento de 11% nas obrigações tributárias pela falta de compensação e

pagamentos dos tributos federais.

❖ Aumento de 202% na conta de fornecedores, em função das compras realizadas

para o mercado Tchê que não foram pagas.

❖ Destaca-se que novamente ocorreram ajustes sem os devidos esclarecimentos a

administração judicial, desta vez, no prejuízo acumulado que em dez/18 era de

R$ 1.181.252,70 e no balancete de janeiro/19 passa para R$ 1.737.252,70.

PASSIVO 28/02/2019 V% H% 31/01/2019 V% 31/12/2018 V%

CIRCULANTE 2.223.909,83 267% 45% 2.113.393,68 296% 1.535.720,42 215%

Fornecedores 923.565,11 111% 202% 864.976,33 121% 305.732,49 43%

Obrigações Sociais 554.543,38 67% 0% 537.432,04 75% 552.072,16 77%

Obrigações Tributárias 663.447,33 80% 11% 628.631,30 88% 595.561,76 84%

Empréstimos e financiamentos 80.842,81 10% 0% 80.842,81 11% 80.842,81 11%

Contas a pagar 1.511,20 0% 0% 1.511,20 0% 1.511,20 0%

NÃO CIRCULANTE 482.353,70 58% 0% 482.353,70 68% 482.353,70 68%

Impostos parcelados a L.P 482.353,70 58% 0% 482.353,70 68% 482.353,70 68%

Credores RJ 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1.872.690,98 -225% 42% -1.882.797,22 -264% -1.316.690,98 -185%

Capital 33.948,38 4% 0% 33.948,38 5% 33.948,38 5%

Ajustes de exercícios anteriores -169.386,66 -20% 0% -169.386,66 -24% -169.386,66 -24%

Lucros (Prejuízos) acumulados -1.737.252,70 -208% 47% -1.737.252,70 -244% -1.181.252,70 -166%

Resultado do mês 0,00 0% 0% -10.106,24 -1% 0,00 0%

TOTAL DO PASSIVO 833.572,55 100% 19% 712.950,16 100% 701.383,14 98%



3. Análise Econômico-Financeira
Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ao mês de março/2019, a maio/2019. Apresenta-se a

forma sintética os balancetes da Recuperanda. O quadro abaixo apresenta à análise vertical e horizontal dos passivos da recuperanda de março/2019 a maio/2019,

este último comparado com março/19.

11

AV – Análise Vertical

AH – Análise Horizontal

PASSIVO 31/05/2019 V% H% 30/04/2019 V% 31/03/2019 V%

CIRCULANTE 2.264.341,61 259% 2% 2.177.913,97 277% 2.228.553,69 283%

Fornecedores 940.046,11 108% 2% 856.803,07 109% 923.565,11 117%

Obrigações Sociais 574.094,05 66% 3% 573.674,38 73% 558.884,01 71%

Obrigações Tributárias 667.847,44 76% 1% 665.082,51 84% 663.750,56 84%

Empréstimos e financiamentos 80.842,81 9% 0% 80.842,81 10% 80.842,81 10%

Contas a pagar 1.511,20 0% 0% 1.511,20 0% 1.511,20 0%

NÃO CIRCULANTE 482.353,70 55% 0% 482.353,70 61% 482.353,70 61%

Impostos parcelados a L.P 482.353,70 55% 0% 482.353,70 61% 482.353,70 61%

Credores RJ 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1.872.690,98 -214% 0% -1.872.690,98 -238% -1.872.690,98 -238%

Capital 33.948,38 4% 0% 33.948,38 4% 33.948,38 4%

Ajustes de exercícios anteriores -169.386,66 -19% 0% -169.386,66 -22% -169.386,66 -22%

Lucros (Prejuízos) acumulados -1.737.252,70 -199% 0% -1.737.252,70 -221% -1.737.252,70 -221%

Resultado do mês 0,00 0% 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL DO PASSIVO 874.004,33 100% 4% 787.576,69 100% 838.216,41 106%

• Destaca-se que durante o mês de março a recuperanda ficou sem atividades,

porém não houve alterações nos fornecedores que cresceram significativamente

nos primeiros meses de 2019 e que conforme informado seriam compras

realizadas pelo Mercado Tchê, questiona-se se o mesmo não deveria efetuar estes

pagamentos, bem como os tributos relativos as vendas.

• Pela análise horizontal entre março/19 e maio/19 verifica-se que ocorreram as

seguintes variações nos passivos da recuperanda.

❖ Aumento de 2% nos fornecedores já das compras adequado a recuperanda.

❖ Pequeno aumento, de 2% da conta clientes (26%) e redução das disponibilidades

(42%) porém cabe explicação de como as transações foram operadas em as duas

empresas.

❖ Demais contas se m alterações significativas.

❖ Questionou-se ainda a contabilidade, sobre os ajustes em períodos já fechados, no

caso, 31/12/18, visto que o prejuízo acumulado, alterou de R$ 1.181.252,70

passou para R$ 1.737.252,70, tal ajuste também não nos foi esclarecido.
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3. Análise Econômico-Financeira
Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes ao meses de janeiro a maio/2019. Apresenta-se abaixo

uma análise sobre seu desempenho operacional, através da análise vertical da Demonstração do Resultado

É complicado avaliar o faturamento da recuperanda no período visto que nos meses de janeiro e fevereiro o mercado Tchê usou o CNPJ da JJ Tonello, e no mês

de março segundo o proprietário não houve movimentação. A análise então é realizada apenas dos meses de abril e maio de 2019. Outra questão a ser considerada é

sobre o a receita do aluguel do mercado, no valor de apenas R$ 2.000,00. que deveria ter sido registrada a partir do mês de abril e não se verificou.

Contas mai/19 % abr/19 % mar/19 % fev/19 % jan/19 %

Receita Bruta 254.991,33 101 201.135,18 101 33.127,95 101 363.822,42 111 780.578,89 104

(-) Impostos e deduções -2.764,93 -1 -2.152,63 -1 -303,23 -1 -34.816,03 -11 -33.069,54 -4

Receita Líquida 252.226,40 100 198.982,55 100 32.824,72 100 329.006,39 100 747.509,35 100

Custo dos produtos vendidos -236.754,40 -94 -165.574,10 -83 -1.042,58 -3 -375.545,64 -114 -707.023,98 -95

Lucro Bruto 15.472,00 6 33.408,45 17 31.782,14 97 -46.539,25 -14 40.485,37 5

Despesas operacionais -23.454,03 -9 -43.214,20 -22 -42.407,92 -129 -61.565,29 -19 -50.079,61 -7

Despesas Financeiras -84,38 0 0,00 0 -69,07 0 -998,89 0 -512,11 0

Receitas Despesa/ operacionais 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Total despesas -23.538,41 -9 -43.214,20 -22 -42.476,99 -129 -62.564,18 -19 -50.591,72 -7

Prejuízo Líquido -8.066,41 -3 -9.805,75 -5 -10.694,85 -33 -109.103,43 -33 -10.106,35 -1

Pela análise do faturamento dos meses de abril e maio,

verifica-se que ficaram na média de R$ 225.000,00,

conforme relatos do proprietário. Como mercado começou a

operar em abril, já verifica-se um aumento de 25% nas

vendas.

Em relação ao custo da mercadoria vendida, verifica-se que

representa em média 88%, da receita líquida, o normal seria

de 75%, ou seja, uma margem bruta de 25%. Porém

conforme o proprietário, ele tem comprado as mercadorias

do Mercado Tchê com um acréscimo de 10%, o que faz

com que sua margem reduza.

Em relação as despesas operacionais, no mês de abril/2019

foram de R$ 43.214,20, que representaram 22% da receita

líquida, em função do pagamento de R$ 15.476,70 com

reformas, manutenções e limpeza no novo mercado. Em

maio, normalizaram e ficaram em 9% da receita líquida,

percentual adequado ao comércio.



A Recuperanda não vem 

recolhendo os tributos e 

contribuições sociais (INSS), nem 

mesmo os parcelamentos 

antigos.  

A Recuperanda  não contraiu novos 

empréstimos nos período analisado. 

Realizou pequeno investimento em 

móveis e utensílios para o novo 

mercado.

A Recuperanda  não vem 

conseguindo cumprir seus prazos 

nos pagamentos de despesas 

correntes (luz, água, salários, 

fornecedores, valores não sujeitos à 

Recuperação Judicial).

Os honorários da administração 

judicial não foram fixados.

A Recuperanda  a partir de abril 

voltou a funcionar normalmente em 

outro local. Em março em função da 

mudança, ficou com as atividades 

paralisadas.
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4. Informações adicionais



AÇOUGUEFRUTAS E LEGUMES
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5. Registro Fotográfico



4. Registro Fotográfico
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ESTOQUE DE BEBIDAS ESTOQUE EM RESPOSIÇÃO 




