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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 J.J. Tonello Supermercados

EIRELI, as quais foram fornecidas por seu administrador e (ii) conduzimos

discussões com a administração da J.J. Tonello Supermercados EIRELI 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 Supermercado EIRELI não impôs

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 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.

Quanto à forma de contagem dos prazos, restou assentado o seguinte

pelo Juízo: “(...) os prazos deverão ser computados em dias corridos, com

exceção do disposto no artigo 8º, da Lei nº 11.101/05, a qual deverá ser

observado o prazo em dias úteis.”.

Com a publicação do edital do art. 52, § 1º, da LRF, teve início a fase

extrajudicial de verificação de créditos. A Administração Judicial analisou as

habilitações e as divergências recebidas e oportunizou o contraditório da

Recuperanda, a qual se manteve inerte. Ato subsequente, foi entregue a

relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 (fls. 622/655).

O plano de recuperação foi apresentado fora do prazo assinalado pelo

art. 53, da Lei nº 11.101/2005 (fls. 657/661).

Foi publicado em 19/07/2019 o edital conjunto contendo o aviso de

recebimento do plano de recuperação e a relação de credores do art. 7º, §

2º, da Lei nº 11.101/2005.

Apresentada objeção ao plano de recuperação judicial por parte dos

credores, foi designada a Assembleia Geral de Credores, a qual terá início

no dia 22/10/2019, em primeira convocação, e 12/11/2019, em segunda

convocação.

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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Entrega do Plano 
de Recuperação 
(art. 53 LRF)

Objeções
(art. 55 LRF)



1.3. Cronograma 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

2.1. Capital Social

O capital social declarado junto a Receita Federal é de R$ 94.000,00, conforme certidão anexa. Contudo, nos registros contábeis

o capital social apresentado é de R$ 46.278,26, estando integralizado apenas R$ 33.948,38.
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JJ TONELLO 
SUPERMERCADO EIRELLI

100%

JAIRO JOSÉ TONELLO

•JJ Tonello Supermercado EirelliRazão Social

•03.766.133/0001-61CNPJ

•Palmeira das MissõesCidade

•Rua Rio Branco, 106, Bairro Seis de MaioEndereço

•R$ 46.278,26 (integralizado R$ 33.948,38)Capital Social

•Comércio de mercadorias em geral - supermercadosObjeto



2. Informações sobre a Recuperanda

2.2. Perfil dos Credores

O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$ 694.455,45. A lista de credores da Recuperanda é composta pela

Classe III – Quirografários (49%) e Classe IV – ME/EPP (51%). Abaixo, representamos o perfil da dívida da Recuperanda através de

gráficos:
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2. Informações sobre a Recuperanda

2.3. Visita à sede da Recuperanda

Na data de 22 de outubro de 2019, os representantes da

Administração Judicial compareceram à sede da Recuperanda

para visita bimestral, estando presentes o representante legal Sr.

Jairo José Tonello , o contador Nevil Queiroz de Souza e os

advogados da Recuperanda Sr. Mateus Pompeu de Matos.

Pode-se constatar que a Recuperanda estava exercendo suas

atividades de forma continuada e regular, dedicando-se ao

comércio de mercadorias em geral, com predominância de

alimentos, conforme se depreende do anexo fotográfico das folhas

17 a 18.

Na análise das instalações, visualizou-se que o maquinário e

os equipamentos estão em bom estado de conservação e

organização. Inclusive houve a locação da sala ao lado do

mercado para estoque dos produtos, conforme foto anexa.

Tivemos muita dificuldade na obtenção das informações

contábeis, em função da Recuperanda ter trocado o sistema

operacional e desde de setembro não consegue gerar o saldo de

estoques. Ficamos aguardando os demonstrativos contábeis

até 11/12/2019, e mesmo assim eles foram enviados pela

contabilidade sem esta informação, inviabilizando análises

aprofundadas sobre os resultados da Recuperanda.

A Recuperanda não alterou seu quadro funcional,

permanecendo com quatro funcionários. Sendo o valor médio de

sua folha de pagamento de R$ 8.500.00.

Em relação a atividade econômica, o Sr. Jairo comentou

novamente que a Rede Polo com suas ofertas vem dificultando

para os mercados de pequeno porte. Aduziu também que seu lucro

bruto é pequeno porque ainda precisa comprar as mercadorias da

Rede Tche.

Questionamos os advogados e contador porque o valor do

capital social está diferente nos registros fiscais e legais em

relação aos registros contábeis, sendo que o contador respondeu

que a filha do senhor Jairo, que era sócia do mercado se formou e

precisava montar uma empresa, e foi alterada a constituição

jurídica para Eireli. Porém não foi possível realizar a correta

integralização do capital na contabilidade, visto que o Sr. Jairo não

tinha condições para integralizar, tratando-se de uma alteração

contratual “fictícia”.

Solicitamos ao contador o CNPJ da empresa Holding que

atualmente administra o patrimônio familiar do Sr. Jairo, porém

apesar de várias solicitações não recebemos tal informação até a

presente data, a qual será solicitada judicialmente, para que

possamos elucidar melhor as credores sobre este fato.

Na mesma data realizou-se a primeira assembleia de

credores, a qual não foi instaurada por falta de quórum.

A segunda assembleia foi realizada em 12/11/2019, e os

credores votaram pela suspensão até 20/03/2020.
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2.4. Registro da visita à sede da Recuperanda

Por fim, a Administração Judicial registrou em vídeo as atividades

do mercado no dia da visita realizada, 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.
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Conforme verificação nos 

registros fiscais, a 

Recuperanda não vem 

recolhendo os tributos e 

contribuições sociais 

(INSS) correntes, nem os 

parcelamentos antigos, 

conforme relatórios fiscais 

em anexo.

No período de analisado a 

Recuperanda não fez 

investimentos e não 

realizou novos 

empréstimos.

A Recuperanda não  vem 

conseguindo cumprir seus 

prazos nos pagamentos com 

fornecedores. Em relação as   

despesas correntes (luz, água, 

salários, constam como pagas na 

contabilidade.

Os honorários 

provisórios da 

Administração Judicial 

estão em dia.
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3. Análise Econômico-Financeira
.

3.1  Evolução de receitas e resultados

Da análise dos balancetes mensais de janeiro a outubro de 2019, depreende-se em relação a evolução do faturamento e

resultados o seguinte panorama:
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- Para fins de análise considerou-se apenas o faturamento e os resultados a partir do mês de março em razão de janeiro e fevereiro

corresponderem as operações realizadas pela rede Tchê.

- Pelo gráfico da evolução do faturamento, verifica-se que no início das atividades do novo mercado, o faturamento vinha numa

crescente, chegando a atingir R$ 267.142 em junho, porém a partir de julho caiu novamente, ficando um faturamento médio de R$

218.087.

- A evolução dos resultados, que somente pode ser analisada até o mês de agosto, em função da falta do registro dos saldos dos

estoques, demonstra resultados pequenos em função da pequena margem de contribuição obtida com as vendas.

-
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3. Análise Econômico-Financeira

.

3.2 Demonstrações  Financeiras 

Da análise dos balancetes mensais de janeiro a outubro de 2019, depreende-se em relação ao ativo que:

Solicitamos ao contador livro de registro de estoques, o livro de entradas e saídas de mercadorias, porém o estoque conforme

relatado desde setembro a Recuperanda não consegue emitir. Em relação aos livros o contador não nos envio. Dessa forma o

saldo de estoque ficou zerado no balancete de 31/10/2019, destaca-se que após a nossa solicitação os estoques registrados a

partir do mês 04/19 foram revisados e até 08/2019, estavam mais adequados a realidade da Recuperanda.

Não obtivemos evidências/comprovação sobre que se refere os impostos a recuperar ( ICMS) no montante de R$ 71.331,27.

Solicitamos relatório auxiliar com a composição dos saldos de clientes ou cartões a receber. porém até esta data não nos foi

apresentado, a contabilidade disse que recebe informações verbais para baixa dos valores desta conta.

 ATIVO 31/10/2019 V% H% 31/08/2019 V% 30/06/2019 V% 30/04/2019 V% 28/02/2019 V% 31/12/2018 V%

 CIRCULANTE 142.323,59 44% -70% 207.945,25 53% 284.027,78 58% 432.670,03 67% 497.044,82 70% 476.043,50 68%

Disponível 4.004,31 1% -105% 12.280,88 3% -61.907,60 -13% -78.746,67 -12% -84.549,78 -12% -84.309,75 -12%

Clientes 68.626,57 21% -75% 69.115,49 18% 132.014,46 27% 75.719,99 12% 151.323,47 21% 269.148,20 38%

Impostos a recuperar 71.331,27 22% -25% 66.953,03 17% 145.152,51 29% 139.436,13 22% 138.499,87 19% 95.212,83 14%

Adiantamentos -1.638,56 -1% -141% 0,00 0% -3.906,54 -1% 6.201,44 1% 3.902,38 1% 4.024,93 1%

Estoques 0,00 0% -100% 59.595,85 15% 72.674,95 15% 290.059,14 45% 287.868,88 40% 191.967,29 27%

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

NÃO CIRCULANTE 179.163,52 56% -20% 185.941,05 47% 208.390,68 42% 215.196,32 33% 217.317,99 30% 225.339,64 32%

Realizável a Longo Prazo 51.961,51 16% 0% 51.961,51 13% 51.961,51 11% 51.961,51 8% 51.961,51 7% 51.961,51 7%

Cartas de crédito 51.961,51 16% 0% 51.961,51 13% 51.961,51 11% 51.961,51 8% 51.961,51 7% 51.961,51 7%

Imobilizado 127.202,01 40% -27% 133.979,54 34% 156.429,17 32% 163.234,81 25% 165.356,48 23% 173.378,13 25%

Imobilizado 363.309,49 113% -17% 363.309,49 92% 445.967,62 91% 445.967,62 69% 439.567,62 62% 439.067,62 63%

Depreciação Acumulada -236.107,48 -73% -11% -229.329,95 -58% -289.538,45 -59% -282.732,81 -44% -274.211,14 -38% -265.689,49 -38%

TOTAL DO ATIVO 321.487,11 100% -54% 393.886,30 100% 492.418,46 100% 647.866,35 100% 714.362,81 100% 701.383,14 100%
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3. Análise Econômico-Financeira

.
3.3 Demonstrações  Financeiras

Da análise dos balancetes mensais de janeiro a outubro de 2019, depreende-se em relação ao passivo que:

PASSIVO 31/10/2019 V% H% 31/08/2019 V% 30/06/2019 V% 30/04/2019 V% 28/02/2019 V% 31/12/2018 V%

CIRCULANTE 1.859.669,37 578% 21% 1.824.926,49 463% 1.945.479,87 395% 2.177.913,97 277% 2.223.909,83 267% 1.535.720,42 219%

Fornecedores 523.285,75 163% 71% 493.310,02 125% 603.193,13 122% 856.803,07 109% 923.565,11 111% 305.732,49 44%

Obrigações Sociais 575.655,69 179% 4% 573.384,81 146% 589.440,78 120% 573.674,38 73% 554.543,38 67% 552.072,16 79%

Obrigações Tributárias 593.406,09 185% 0% 590.909,82 150% 670.491,95 136% 665.082,51 84% 663.447,33 80% 595.561,76 85%

Empréstimos e f inanciamentos 165.810,64 52% 105% 165.810,64 42% 80.842,81 16% 80.842,81 10% 80.842,81 10% 80.842,81 12%

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

NÃO CIRCULANTE 482.353,70 150% 0% 482.353,70 122% 482.353,70 98% 482.353,70 61% 482.353,70 58% 482.353,70 69%

Impostos parcelados a L.P 482.353,70 150% 0% 482.353,70 122% 482.353,70 98% 482.353,70 61% 482.353,70 58% 482.353,70 69%

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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -2.020.535,96 -628% 53% -1.913.393,89 -486% -1.935.415,11 -393% -1.872.690,98 -238% -1.872.690,98 -225% -1.316.690,98 -188%

Capital 33.948,38 11% 0% 33.948,38 9% 33.948,38 7% 33.948,38 4% 33.948,38 4% 33.948,38 5%

Ajustes de exercícios anteriores -169.386,66 -53% 0% -169.386,66 -43% -169.386,66 -34% -169.386,66 -22% -169.386,66 -20% -169.386,66 -24%

Lucros (Prejuízos) acumulados -1.739.006,46 -541% 47% -1.739.006,46 -441% -1.739.006,46 -353% -1.737.252,70 -221% -1.737.252,70 -208% -1.181.252,70 -168%

Resultado do mês -146.091,22 -45% 0% -38.949,15 -10% -60.970,37 -12% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL DO PASSIVO 321.487,11 100% -54% 393.886,30 100% 492.418,46 100% 787.576,69 100% 833.572,55 100% 701.383,14 100%

Em função da falta de pagamento dos fornecedores verifica-se um aumento de 71% do saldo em 2019, o qual está em R$

523.285,75, se considerarmos que o valor dos fornecedores da RJ é de R$328.767,30, tem-se R$ 194.518,50 relativos a este

ano. Não obteve-se composição analítica dos fornecedores.

Em relação as obrigações sociais e tributárias elas não estão sendo pagas (conforme relatório fiscal em anexo) mas não

estão sendo registradas na contabilidade, pois os saldos estão sempre iguais.

Conclui-se com todos os fatos apresentados e pela falta de esclarecimentos do contador e de

controles da Recuperanda, que a contabilidade não pode ser considerada para fins de avaliação da

situação financeira e econômica da

Empresa.
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3. Análise Econômico-Financeira

3.4 Demonstrações  Resultados

Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações de resultado do exercício de janeiro a outubro de 2019.

A receita vem diminui no terceiro trimestre quando comparada ao segundo trimestre de 2019 em 17%, passando de R$

723.268,16 para R$ 597.132,10. No mês de outubro houve leve melhora.

CONTAS 31/10/2019 30/09/2019 31/08/2019 31/07/2019 30/06/2019 31/05/2019 30/04/2019 31/03/2019 28/02/2019 31/01/2019

RECEITA BRUTA DE VENDAS 206.211,23 199.942,86 188.237,12 208.952,12 267.141,65 254.991,33 201.135,18 33.127,95 363.822,42 780.578,89

Deduções da receita bruta das vendas (2.496,27)     (2.507,46)     (2.206,68)     (2.653,83)     (2.644,51)     (2.764,93)     (2.152,63)     (303,23)      (34.816,03)   (33.069,54)   

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 203.714,96 197.435,40 186.030,44 206.298,29 264.497,14 252.226,40 198.982,55 32.824,72 329.006,39 747.509,35

     Custo dos produtos vendidos (179.263,05) (273.060,62) (156.847,14) (166.269,84) (222.388,29) (236.754,40) (165.574,10) (1.042,58)   (375.545,64) (707.023,98) 

Percentual do Custo da mercadoria s/receita -88% -138% -84% -81% -84% -94% -83% -3% -114% -95%

LUCRO BRUTO 24.451,91 -75.625,22 29.183,30 40.028,45 42.108,85 15.472,00 33.408,45 31.782,14 -46.539,25 40.485,37

RECEITAS (DESPESAS) (25.333,77)   (30.210,25)   (23.420,85)   (23.181,14)   (25.284,23)   (23.538,41)   (43.214,20)   (42.476,99) (62.564,18)   (50.591,72)   

Operacionais (25.515,24)   (30.093,60)   (23.181,14)   (23.181,14)   (25.284,23)   (23.454,03)   (43.214,20)   (42.407,92) (61.565,29)   (50.079,61)   

Outras receitas/despesas operacionais -               -               -               -               -               -               -               -             -               -               

Despesas financeiras -               (116,65)        (239,71)        -               -               (84,38)          -               (69,07)        (998,89)        (512,11)        

Receitas f inanceiras 181,47          -               -               -               -               -               -               -             -               

LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCÍCIO (881,86)        (105.835,47) 5.762,45       16.847,31     16.824,62     (8.066,41)     (9.805,75)     (10.694,85) (109.103,43) (10.106,35)   

No terceiro trimestre, após várias conversas, verificou-se que houve ajustes e o custo da mercadoria vendida fico adequado a

atual situação da Recuperanda, em torno de 81%, sobrando uma margem bruta de 19%, que poderia ser maior caso as compras

fosse realizadas diretamente de fornecedores normais. Em setembro e outubro em função do relatado, o CMV refere-se as

compras do mês.

No segundo trimestre as despesas operacionais estavam adequadas e representam em torno de 10% da receita líquida, mas com

a queda do faturamento, elevou-se para 13%.



MERCADORIAS E BEBIDASFRUTAS E LEGUMES
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5. Registro Fotográfico



PADARIAAÇOUQUE
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5. Registro Fotográfico



NOVO LOCAL DE ESTOCAGEMFACHADA
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5. Registro Fotográfico




