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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 esta Equipe Técnica chegar às conclusões apresentadas no

presente relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como

boas e válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis

da Microinox Fundação de Precisão e Usinagem Ltda., as quais foram

fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas

discussões com membros integrantes da administração da Microinox

Fundação de Precisão e Usinagem 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 Microinox Fundação de Precisão e Usinagem

Ltda. e seus sócios não impuseram qualquer restrição para que esta

Equipe Técnica 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.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Estágio 

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 25/08/2017 por

sociedade empresária dedicada à fabricação e fornecimento de peças

e componentes pelo processo de fundição de precisão, além da

execução de serviços de usinagem.

Após análise dos requisitos objetivos e subjetivos, o deferimento

do processamento se deu em 11/09/2017, perante a Comarca de Feliz,

recebendo o número 146/1.17.0000927-2.

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

11.101/2005, logo após a investidura no encargo, o edital de que trata

o art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005, foi publicado em 28/09/2017.

Após primeiros relatórios da Administração Judicial, a

competência foi declinada para a Comarca de Caxias do Sul.

Encerrada a fase administrativa de verificação de créditos e

apresentado o plano de recuperação, o edital contendo a relação de

credores do art. 7º, § 2º, e o aviso de recebimento do plano de

recuperação previsto no art. 53, parágrafo único, ambos da LRF, foi

publicado em 06/09/2018.

No prazo legal previsto no art. 55, da LRF, foram apresentadas

objeções ao plano de recuperação e a Administração Judicial

requereu a convocação da assembleia-geral de credores para os dias

11/06/2019 e 25/06/2019.

Instalada em 2ª convocação, após rejeição de proposição de

suspensão dos trabalhos, houve a votação do plano de recuperação.

Computados os votos, a proposta da Recuperanda foi aprovada por

todas as classes de credores presentes ao conclave.

Contudo, após promoção do Ministério Público acerca da

representação dos credores trabalhistas e da higidez do crédito detido

pela sociedade empresária NOAH PARTICIPAÇÕES S/A, decidiu-se pela

anulação do conclave.

Ocorre que, em razão do enfrentamento da atual pandemia de

Covid-19, ainda não foi possível convocar nova assembleia-geral de

credores.

É como se encontra o processo.



1.3 Cronograma 

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

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

Publicação do edital 
com o aviso de 
recebimento do PRJ 
(art. 53, parágrafo 
único, da LRF)

Deferimento do 
processamento 
(art. 52 LRF)

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

25/08/2017

11/09/2017 13/11/2017

Objeções
(art. 55 LRF)

1ª AGC
(art. 56 LRF)

2ª AGC (art. 56 LRF) 
Anulada

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.

28/09/2017 06/09/2018

08/10/2018

11/06/2019

25/06/2019

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Aguarda-se 
convocação de 
nova AGC

Estágio atual 

Sem previsão

Sem previsão



1.3 Cronograma

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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Entrega pela 
Administração Judicial 
do relatório de 
verificação de créditos

25/08/2017

QGC
(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 
credores da 
Administração Judicial 
(art. 7º, §1º, LRF)

28/09/2017

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores das Devedoras 
(art. 52, § 1º, da LRF)

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

Aguarda julgamento 
das impugnações 
(art. 8º LFR)

13/10/2017

09/02/2018

06/09/2018 Sem previsão

22/09/2019
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2.1 Informações 

Microinox Fundição de Precisão e Usinagem Ltda.

CNPJ: 13.785.854/0001 - 72

▪ Objeto principal: (a) a fabricação e a industrialização de peças, partes, sistemas e 
moldes, obtidos através do processo de fundição, injeção, sinterização, metalurgia, 
usinagem e outros; (b) a comercialização, quer no país ou no exterior, dos produtos 
referidos na alínea “a”, seja de fabricação própria ou de terceiros, bem como suas 
partes e peças.

▪ Sócio-administrador: Nadir Pedro Rizzi

▪ Sede: Rua Gerson Andreis, 892 – Distrito Industrial – Caxias do Sul – RS

▪ Sociedade empresária de responsabilidade limitada

▪ Capital Social: R$ 74.059.693,00



Microinox

98,8%

Hidrojet Equipamentos Hidráulicos 
Ltda

1,1%

Nadir Pedro Rizzi

0,1%

Roberto Eron Rizzi

2.2 Estrutura



2.3 Reunião com a 
No dia 23 de fevereiro de 2021, a Administração Judicial realizou

nova reunião virtual com a Recuperanda por meio de plataforma

eletrônica, de modo a inteirar-se do andamento das atividades

empresariais durante os últimos dois trimestres de 2020. A reunião foi

realizada com os representantes da Recuperanda, Sr. Lucas Theisen

(coordenador administrativo-financeiro) e a Sra. Patrícia S. Bettega

(controller). Abaixo segue imagem da videoconferência:

Inicialmente, a representante da Recuperanda confirmou profundas

alterações no modelo de atuação e reestruturações internas para

estancar as dívidas e, futuramente, possibilitar resultados positivos nas

atividades empresariais.

A medida mais efetiva de combate à crise econômica foi o

fechamento do setor de micro fusão, o qual representava prejuízos à

Recuperanda.

Até o mês de agosto/2020, a Empresa procedeu a uma série de

demissões, as quais foram negociadas e acordadas com o Sindicato da

categoria. Como efeito do acordo formulado, ocorre o pagamento

mensal de R$ 300 mil.

Para além da despesa supracitada, importa mencionar que diversas

Reclamatórias Trabalhistas foram ajuizadas em face da Recuperanda,

demandando forte atuação do jurídico

Atualmente, o quadro funcional da Recuperanda é de 21

funcionários registrados sob o regime CLT. Ademais, há 6 colaboradores

exercendo funções para a Devedora atuando como pessoas jurídicas.

Ao pedido de Recuperação Judicial da Microinox, muitos

fornecedores exigiram pagamento antecipado para continuarem

atendendo às demandas. O saldo da conta de adiantamento a

fornecedores hoje representa R$ 1.4 milhões.



2.3 Reunião com a 
Uma das principais fontes de trabalho à fábrica da Devedora diz

respeito à finalização de peças confeccionadas pela “Transmisiones

México”.

Especificamente no que tange ao ano de 2021, os pedidos

aumentaram consideravelmente e, atrelado ao corte de despesas fixas,

alçaram a Recuperanda para uma “fase construtiva”.

Atualmente, quanto à estrutura societária da Microinox, 98.7% de

seu capital está atrelado à controladora – isto é, a Hidro Jet

Equipamentos Hidráulicos Ltda. Esta vem auxiliando diretamente a

Recuperanda em seu soerguimento, principalmente através do

pagamento de rescisões de contratos de trabalho.

Ainda, cumpre apontar que os sócios da Microinox não estão

recebendo o pagamento de pró-labore, haja vista que a Empresa não

gera lucro.

Gerencialmente, o ponto de equilíbrio está sendo atingido, o qual

gravita em torno de R$ 80 a R$ 90 mil em resultados.

Houve reiteração das dificuldades que perpassam todo setor de

fundição e precisão brasileiro e, visando diminuir os custos e despesas,

a Empresa agora conta com o suporte do Comitê de Gestão, o qual

reúne-se se semanalmente às sextas-feiras.

Um dos tópicos que o Comitê de Gestão está dirimindo é a questão

do parcelamento de tributos federais e estaduais pendentes. Em que

pese as despesas correntes (água, luz, salários) da Recuperanda

estejam sendo adimplidas dentro das competências mensais, inclusive

os tributos, ainda se verificam pendências pretéritas de impostos.

No intuito de diminuir os gastos com energia elétrica, a

Recuperanda realiza gestão de energia junto à empresa CCK

Automação para medir a tensão, potência e corrente da rede de

energia. Segundo relatado, a medida teve eficácia imediata, de modo

que já houve significativa diminuição das despesas correntes com a

RGE.

Desde a última reunião com a Administração Judicial, não houve

adesão a novos empréstimos, tampouco venda de ativos imobilizados.

No que diz respeito ao maquinário da Devedora, recorrentemente há

custos de manutenção.

Finalmente, no que concerne à venda do estoque remanescente

dos materiais utilizados no procedimento de micro fusão, a

Recuperanda promoverá a alienação na forma de sucata para garantir

injeção no fluxo de caixa, ainda que não significativa.



Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Microinox, conforme informações encaminhadas pela sua administração:

Com base nas informações disponibilizadas pela Recuperanda, observa-se brusca alteração no quadro laboral da Empresa

durante todo o ano de 2020, com uma redução de aproximadamente 80% no número de colaboradores.

146 143 142

91 87 87 85

33 30 27 28 29

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

2.4 Quadro 
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O passivo sujeito à Recuperação Judicial atinge a

monta aproximada de R$ 22.919.796,23. A lista de

credores da Recuperanda é composta pela Classe I –

Trabalhistas (9,71%), Classe II – Garantia Real (0,49%),

Classe III – Quirografários (88,34%) e Classe IV – ME/EPP

(1,46%).

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

CLASSE III -
QUIROGRAFÁRIOS

R$ 20.247.616,88

CLASSE I -

TRABALHISTA

R$ 2.224.467,29

CLASSE IV - ME/ 

EPP R$ 334.606,16

CLASSE II - GARANTIA 
REAL R$ 113.105,90

3.1 Créditos



No gráfico abaixo, é possível visualizar a representatividade dos principais credores da Recuperanda. O passivo sujeito à Recuperação Judicial

é composto essencialmente por credores da Classe III – Quirografários.

R$ 687.083,60

R$ 778.431,02

R$ 1.082.441,14

R$ 2.375.405,11

R$ 8.744.022,39

R$ 9.252.412,97

METALTECH 

REPRESENTAÇÕES LTDA. 

COMERC –

COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA LTDA 

CÂMARA DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – CCEE 

BANCO DO BRASIL S/A 

DEMAIS CRÉDITOS

NOAH PARTICIPAÇÕES S/A 

3.2 Créditos
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Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos três últimos trimestres do ano de

2020. Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do Ativo :

AV%¹ - Análise vertical: apresenta a representatividade da rubrica perante o ativo total em dezembro/2020.

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação de cada rubrica entre os trimestres findos em setembro e dezembro.

31/12/2020 AV%¹ AH%² 30/09/2020 30/06/2020

Ativo Circulante 10.463.165 32% 11% 9.313.923 9.912.215 

Caixa e Equivalentes de Caixa 21.979 0% 80% 4.345 68.554 

Clientes 2.459.699 7% -12% 2.745.490 2.671.698 

Adiantamentos 345.870 1% 2% 338.263 363.075 

Tributos a Compensar 2.699.807 8% 3% 2.631.714 2.386.574 

Estoques 2.104.038 6% -4% 2.182.119 3.006.806 

Créditos - Fornecedoes 1.474.225 4% 98% 36.400 101.049 

Outras Contas a Receber 1.315.458 4% 0% 1.313.458 1.313.458 

Despesas do Exercício Seguinte 42.089 0% -48% 62.133 1.001 

Ativo Não Circulante 22.613.785 68% -8% 24.359.365 24.969.642 

Tributos a Compensar 16.485 0% -34% 22.050 13.281 

Tributos Diferidos 1.881.746 6% -6% 1.991.253 2.062.413 

Créditos - Fornecedoes - 0% 0% 1.414.970 1.414.970 

Depósitos Judiciais 76.875 0% 0% 76.876 76.876 

Imobilizado 20.497.836 62% -1% 20.711.887 21.258.287 

Intangível 140.843 0% -1% 142.329 143.816 

Total do Ativo 33.076.950 100% -2% 33.673.288 34.881.858 

4.1 Análise Financeira –



2.699.807 

2.459.699 

2.104.038 

1.474.225 

1.315.458 

345.870 

42.089 

21.979 

   Tributos a Compensar

   Clientes

   Estoques

   Créditos - Fornecedoes

   Outras Contas a
Receber

   Adiantamentos

   Despesas do Exercício
Seguinte

   Caixa e Equivalentes
de Caixa

Composição do Ativo Circulante

4.1 Análise Financeira –

Quanto às oscilações havidas no Ativo da Recuperanda entre os

meses de setembro e dezembro, observa-se principalmente o

aumento de 98% na rubrica Créditos – Fornecedores (Curto Prazo),

composta majoritariamente por adiantamentos a fornecedores (R$

1.430.894,15), cujo saldo era credor em setembro, no valor de R$

8.039,38. Uma pequena parte refere-se a devoluções de compras. O

aumento brusco decorre da reclassificação da conta do longo prazo

para o curto prazo.

Em comparação com setembro de 2020, houve redução de 4%

na rubrica Estoques. A movimentação foi causada principalmente

pela venda de estoque no que se refere aos materiais utilizados no

procedimento de micro fusão, motivada pela mudança na atuação

da Recuperanda. Ainda há alguns materiais que eram utilizados na

antiga atividade da Empresa, entretanto, em março será feito

inventário para venda do que restou como sucata.

A conta Clientes, segunda maior representatividade perante o

ativo circulante, reduziu seu saldo em 12% e é composta

principalmente por clientes do exterior (R$2.058.535,55).



Foram encaminhadas à Administração Judicial as demonstrações contábeis da Recuperanda referentes aos três últimos trimestres do ano de

2020. Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas do Passivo :

AV%¹ - Análise vertical: apresenta a representatividade da rubrica perante o passivo total em dezembro/2020.

AH%² - Análise horizontal: apresenta a variação de cada rubrica entre os trimestres findos em setembro e dezembro.

31/12/2020 AV%¹ AH%² 30/09/2020 30/06/2020

Passivo Circulante 54.780.756 83% -11% 60.695.160 37.539.834 

Fornecedores 12.594.237 19% 1% 12.433.943 14.135.655 

Empréstimos e Financiamentos 3.714.028 6% -39% 5.176.337 6.469.442 

Obrigações Trabalhistas 17.284.076 26% -2% 17.714.088 16.746.829 

Obrigações Tributárias 11.972.050 18% 0% 12.003.392 11.913.346 

Contas a Pagar 1.234.014 2% -19% 1.464.177 4.255.783 

Adiantamentos 4.669.858 7% -69% 7.891.461 1.173.369 

Provisões 2.175.813 3% -20% 2.617.873 2.148.481 

Parcelamentos a Pagar 1.136.679 2% -23% 1.393.889 1.302.025 

Passivo Não Circulante 11.056.433 17% -2% 11.324.907 11.614.459 

Empréstimos e Financiamentos 2.804.234 4% -6% 2.974.774 3.179.064 

Parcelamentos a Pagar 2.761.095 4% -4% 2.858.213 2.943.475 

Tributos Diferidos 3.479.935 5% 0% 3.480.751 3.480.751 

Adiantamentos 2.011.169 3% 0% 2.011.169 2.011.169 

Patrimônio Líquido (32.760.239,40) -41% -17% (38.346.778,78) (14.272.435,71)

Capital Social 74.059.693 112% 0% 74.059.693 74.059.693 

Reservas 4.824.168 7% 0% 4.824.168 4.824.168 

Lucros/Prejuizos Acumulado (111.644.101) -267% -5% (117.230.640) (93.156.297)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 33.076.950 100,00% -1,80% 33.673.288 34.881.858 

4.2 Análise Financeira –
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4.669.858 
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   Contas a Pagar

   Parcelamentos a Pagar

Composição do Passivo Circulante Quanto às variações observadas no Passivo da Recuperanda entre os dois

últimos trimestres de 2020, primeiramente cabe evidenciar a redução de cerca

de 69% na conta Adiantamentos (Curto Prazo), composta por valores de

Adiantamentos a Clientes. O valor mais significativo da categoria diz respeito ao

cliente Noah Participações S.A., que encontra-se com um crédito arrolado no

processo recuperacional.

Ademais, atenta-se à redução de 39% na rubrica Empréstimos e

Financiamentos (Curto Prazo) entre os trimestres findos em setembro e

dezembro de 2020. É composta por valores com o Banco Daycoval

(R$634.592,38), Banco do Brasil (R$284.857,51), com partes relacionadas (R$

1.205.874,83 - Nadir Pedro Rizzi), entre outras de menor representatividade.

Além disso, compete enfatizar a queda de 19% no saldo de Contas a Pagar

entre os meses de setembro e dezembro. Ademais, entre junho e setembro, o

valor registrado sob a rubrica já havia reduzido 66%, decorrente principalmente

da redução de custos devido à mudança de atuação da Recuperanda, na

medida em que deixará de pagar a demanda de energia elétrica

preliminarmente contratada para viabilizar a operação de micro fusão.

Compõem o saldo os seguintes valores: energia elétrica (R$708.534 em

dezembro), multas de trabalhadores vinculados sob o regime CLT (R$

397.768,31), comissões e outros de menor representatividade.

4.2 Análise Financeira –



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo a evolução da Demonstração de Resultado do Exercício obtidos em dezembro de 2019* e 2020, nos saldos mensais e

acumulados dos respectivos períodos.

MENSAL ACUMULADO

31/12/2020 AH%¹ 31/12/2019 31/12/2020 AH%¹ 31/12/2019

Receita Líquida de vendas 1.075.778 84,21% 584.000 11.200.966 -34,79% 17.176.000

Custo das mercadorias vendidas (746.161) -46,89% (1.405.000) (15.341.444) -23,42% (20.034.000)

Lucro bruto 329.617 -140,15% (821.000) (4.140.478) 44,87% (2.858.000)

Despesas Operacionais 67.122 -291,78% (35.000) (2.715.199) -33,89% (4.107.000)

Despesas comerciais (122.068) 90,73% (64.000) (1.018.713) -25,59% (1.369.000)

Despesas administrativas 262.845 -296,15% (134.000) (1.130.722) -46,54% (2.115.000)

Despesas tributárias (76.464) 6,20% (72.000) (507.176) -40,89% (858.000)

Outras receitas (despesas) 2.809 -98,80% 235.000 (58.589) -124,93% 235.000

Lucro antes do resultado financeiro 396.739 -146,35% (856.000) (6.855.677) -1,57% (6.965.000)

Despesas financeiras (119.475) -62,78% (321.000) (4.738.210) 21,21% (3.909.000)

Receitas financeiras 62.654 -79,98% 313.000 2.035.197 30,80% 1.556.000

Provisão de Impostos (108.693) - 1.000 (162.771) -16377,08% 1.000

Lucro

Lucro (Prejuízo) do exercício 231.225 -126,79% (863.000) (9.721.461) 4,34% (9.317.000)

*Os valores disponibilizados pela Recuperanda em relação ao ano de 2019 estão arredondados e não incluem a Receita Bruta e suas Deduções.

AH%¹ - Análise horizontal: apresenta a variação de cada rubrica nos saldos mensais e anuais referentes aos meses de dezembro de 2019 e 2020.



4.3 Análise Financeira –

18.968.000
13.236.163

(28.285.000)
(22.957.624)

(9.317.000) (9.721.461)

dez/19 dez/20

Saldos Acumulados 2019 x 2020

RECEITAS CUSTOS + DESPESAS RESULTADO

No gráfico abaixo estão listados os valores acumulados ao longo

dos anos de 2019 e 2020, referentes aos ganhos, gastos e resultado da

Recuperanda.

Primeiramente, cumpre destacar o fato de que a Empresa mudou a

sua atividade durante o exercício social de 2020, retraindo a operação

com a redução de 80% de seu quadro funcional.

É possível analisar, a partir do quadro abaixo, que as ações de

redução de gastos vigentes após o início do segundo semestre foram

eficientes.

Em contraste com o mesmo período do ano imediatamente

anterior, houve queda de 33,89% nas Despesas Operacionais no

acumulado anual e 291,78% quando comparados com os valores

mensais de dezembro de 2019 e de 2020.

Quanto ao Resultado Financeiro, ocorreu um aumento de 21% nas

Despesas Financeiras, ao passo que as Receitas Financeiras

aumentaram 30,8%.

Entretanto, apesar das atitudes tomadas pela Recuperanda,

observa-se acréscimo de 4,34% no Prejuízo do Exercício. A projeção de

faturamento para o ano de 2021, segundo a Sra. Patrícia Bettega, é de

R$ 13.391.859,00, ligeiramente superior ao valor registrado em 2020.



5. INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

• 5.1. Informações Adicionais

• 5.2. Cumprimento das Obrigações

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



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

informado 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 Empresa, especialmente

no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas

pela Lei nº 11.101/05.

Em virtude do atual contexto pandêmico, esta Equipe Técnica

não realizou inspeção in loco das dependências da Recuperanda.

Por outro lado, realizou conferência virtual no dia 23/02/2021,

conforme mencionado nas páginas 11 e 12 deste relatório,

momento no qual a Sra. Patrícia S. Bettega, controller da Empresa,

informou que as atividades operacionais estavam sendo

desenvolvidas 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.

5.1 Cumprimento das 



A Recuperanda vem recolhendo 

obrigações de ICMS, ainda que existam 

valores consideráveis em aberto (cerca de 

R$ 5,2 milhões). Com base nas 

demonstrações contábeis 

disponibilizadas pela Recuperanda, 

foram verificados os seguintes saldos em 

aberto:

• INSS: R$ 7.312.619,48;

• CSRF: R$ 74.021,85;

• PIS/COFINS: R$ 452.622,647;

• IRRF: R$ 18.589,09;

Também há cobranças que estão 

inscritas em dívida ativa no valor de R$ 

24.940.519,62.

Não houve novas captações da 

empréstimos, tampouco 

aquisições de ativo imobilizado 

nos meses em análise neste 

relatório.

A Recuperanda vem 

conseguindo cumprir com os 

pagamentos das despesas 

correntes, tais como salários, 

água, telefone, internet e 

demais valores não sujeitos à 

Recuperação Judicial.

Os honorários da Administração 

Judicial aguardam fixação 

judicial, nada tendo sido pago 

até o momento.
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5.2 Informações



GLOSSÁRIO

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 6.1 Glossário



▪ 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.

6.1 



Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo: 

Rafael Brizola Marques

Coordenador Geral

OAB/RS 76.787

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O

Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

Guilherme Falceta

Advogado responsável

OAB/RS 97.137




