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1.1 Considerações

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 neste relatório, entre outros

aspectos: (i) tomamos como boas e válidas as informações contidas nas demonstrações

contábeis da SUPERMERCADO NITEROI LTDA., fornecidas por seus administradores; e (ii)

conduzimos discussões com membros integrantes da administração da SUPERMERCADO

NITEROI LTDA. sobre os negócios e as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração desta avaliação têm

qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou relação com alguma das partes

envolvidas, o que caracteriza nossa independência em relação ao trabalho.

A administração da SUPERMERCADO NITEROI LTDA. e seus sócios não impuseram

qualquer restrição a: (i) obter todas as informações solicitadas e (ii) chegar de forma

independente aos resultados.

Este relatório e as opiniões aqui inclusas têm a finalidade de informar a todos os

interessados no presente processo, observando o fato de que qualquer leitor deve estar

ciente das condições que nortearam o trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados estão

expressos em reais (R$).



1.2 Estágio

Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 02/06/2017 e deferida em

14/08/2017.

O edital do art. 52, § 1º da LRF foi publicado em 30/08/2017. Finda a fase

administrativa ou extrajudicial de verificação de créditos, a Administração Judicial

apresentou a relação de credores do art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/2005. Em paralelo, a

Recuperanda apresentou o seu plano de recuperação.

Posteriormente, em 01/09/2018, foi publicado o edital conjunto contendo a

relação de credores do art. 7º, § 2º e o aviso de recebimento do plano previsto no art.

53, parágrafo único, ambos da LRF.

No trintídio a que alude o art. 55 da Lei 11.101/2005, aportaram aos autos duas

objeções, o que ensejou a convocação da Assembleia Geral de Credores. A AGC foi

deferida para os dias 11/12/2018 e 18/12/2018, às 14 horas, na ACISA, em Passo Fundo.

Instalada a Assembleia em 18/12/2018, os trabalhos foram suspensos até o dia

18/02/2019, com a deliberação pela aprovação do plano de recuperação.

Aguarda-se, agora, pela deliberação quanto à concessão da Recuperação Judicial

e homologação do plano submetido à Assembleia.

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)

02/06/2017

14/08/2017 30/08/2017

Objeções

(art. 55 LRF)

AGC

(art. 56 LRF)

Aguarda concessão da RJ 
(art. 58 LRF)

Cumprimento do plano e 

encerramento da RJ

(art. 63 LRF)

Abaixo apresentamos o cronograma processual subdividido em duas linhas do tempo, ambas indicando o atual estágio em que se encontra.

Recuperação Judicial

24/01/2017 01/09/2017 Sem previsão

Estágio atual

* A depender se a contagem do prazo considera o período compreendido entre o dia 20/12/2019 e 20/01/2020, entendendo essa Administração 

Judicial pela contagem em dias corridos.

Encerramento em 

18/02/2019

12/05/2017



1.3 Cronograma

Verificação de Créditos

Ajuizamento (art. 51 

LRF)

Entrega do relatório de verificação de 

créditos pela Administração Judicial 

QGC

(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital contendo a 

relação de credores da 

Administração Judicial (art. 7º, 

§2º, LRF)

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)

Impugnações (art. 8º LFR)

Sem previsão02/06/2017 30/08/2017

01/09/2017

01/09/2018

14/08/2017 15/09/2018
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2.1 Informações

SUPERMERCADO NITERÓI LTDA.

CNPJ: 93.469.781/0001-49

 Sociedade empresária limitada

 Objeto: Comércio Varejista de mercadorias - alimentos

 Endereço: Vila Hípica – Passo Fundo – RS

 Capital Social: R$ 50.000,00

 Sócios: João Faustino (50%) e Luci Teresina B. Faustino (50%)

 Diretora-administradora: Luci Teresina B. Faustino



2.2 Visita à 

No dia 02 de abril de 2020, a Administração Judicial realizou visita à sede do

Supermercado Niterói Ltda, ocasião em que foi recebida pela sócia Sra. Luci Faustino e

Jonara, atual administradora.

Em relação à atividade econômica, as representantes da Recuperanda comentaram

que houve evolução no faturamento e que, aos poucos, estão conseguindo novos clientes

para vendas com cartão de crédito ou à vista. Relataram, também, que conseguem

comprar produtos dos fornecedores à vista, obtendo um preço melhor.

A administradora mencionou que estão abrindo aos domingos e alcançando bons

resultados, visto que somente a família trabalha nesse dia e a venda de carne tem

margem alta.

Além disso, afirmaram que estão conseguindo pagar os fornecedores em dia e que

fazem fluxo de caixa para iniciar os pagamentos do plano, bem como tributos correntes e

os parcelamentos. Ressalta-se que todos os tributos que estavam pendentes foram

parcelados em dezembro de 2019.

Em 2020, a Recuperanda pretendia optar pelo lucro real, porém, mesmo com ajuste

de estoques e outros controles internos, decidiu continuar tributando pelo lucro

presumido.

Cumpre destacar que este relatório diz respeito às informações gerais da

Recuperanda, repassadas à equipe da Administração Judicial no momento da visitação.

As informações econômico-financeiras contidas neste relatório são resultado do

exame dos períodos de novembro e dezembro/2019.



2.3 Fiscalização das 

Em relação ao quadro de funcionários da Recuperanda, permanece, ainda, com nove

funcionários.

Os prazos de pagamento das despesas correntes (os salários dos funcionários, a

energia elétrica, os fornecedores e honorários da Administração Judicial), estão sendo

cumpridos.

Todos os tributos correntes que estavam pendentes até dezembro de 2019 foram

parcelados. A partir de 2020, a Recuperanda pretende pagá-los em dia.

Por fim, as atividades da Sociedade podem ser visualizadas no vídeo, 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.



2.4 Covid-19 | 

De acordo com os depoimentos da proprietária e da administradora da Recuperanda,

a empresa já está experimentando dificuldades decorrentes da pandemia.

Como a maioria dos clientes é composta por diaristas, pintores, catadores de

sucatas, pedreiros e outros profissionais liberais, certamente as medidas restritivas

impostas pelo Estado vão repercutir nos próximos faturamentos (a partir de abril),

considerando que não houve trabalho e consequente geração de renda.

As representantes afirmaram que estão trabalhando com segurança e que fornecem

aos funcionários diversos objetos de proteção, como máscaras, luvas e álcool em gel.

Também estão cuidando o distanciamento e oferecem horários diferenciados para idosos.

A fim de possibilitar o trabalho contínuo, os funcionários borrifam álcool em gel

70% nas alças dos carrinhos e das cestinhas a cada 30 minutos.

Ainda que essas medidas tenham sido adotadas, alguns funcionários com filhos

pequenos alegam ter medo de contaminação.

Para os clientes, foram colocados cartazes sobre a importância de higienizar as

mãos.
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3.1 Créditos

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta de R$

1.126.038,41. A lista de credores da Recuperanda é composta pela Classe III –

Quirografários (94%) e Classe IV – (6%).

O gráfico ao lado apresenta o perfil da dívida.
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29.970,84
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3.2 Créditos

O passivo sujeito à Recuperação Judicial está concentrado em dívidas

contraídas junto às instituições financeiras. Esses créditos atingem o valor de

R$ 1.161.038,41.

No gráfico ao lado, é possível visualizar a representatividade dos principais

credores da Recuperanda.

Banrisul; R$154.303,34 ; 14%

Demais credores; 

R$158.460,41 ; 14%

Banco Bradesco; 

R$159.944,04 ; 14%Cooperativa Sicredi; 

R$279.678,14 ; 25%

Banco do Brasil; 

R$373.652,48 ; 33%
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4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se, abaixo, a evolução do saldo das contas do Ativo da Recuperanda:

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre junho e novembro de cada rubrica.

31/12/2019 AV% AH% 30/10/2019 30/08/2019 30/06/2019 30/04/2019 28/02/2019 31/12/2018

ATIVO CIRCULANTE 1.250.625,66 54% -36% 1.091.870,62 1.156.196,78 1.170.966,49 2.085.756,88 2.031.071,06 1.955.745,95 

Disponível 256.720,73 11% -40% 120.513,80 154.974,30 150.937,31 547.033,36 575.272,23 430.484,60 

Clientes 95.560,14 4% 1297% 97.134,60 95.408,51 56.089,05 187.853,27 2.363,03 6.840,08 

Cheques a Receber 341.631,41 15% -25% 341.631,41 341.631,41 341.631,41 456.299,73 456.299,73 456.299,73 

Adiantamentos Empregados - 0% 0% - 1.630,81 - - 692,41 -

Estoques 253.957,26 11% -67% 229.834,69 259.795,63 319.552,60 591.814,40 693.687,54 759.365,42 

Despesas Exercício Seguinte 302.756,12 13% 0% 302.756,12 302.756,12 302.756,12 302.756,12 302.756,12 302.756,12 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.049.270,32 46% -5% 1.057.167,00 1.066.729,08 1.076.439,97 1.084.599,54 1.091.155,30 1.099.307,98 

Imobilizado 1.049.270,32 46% -5% 1.057.167,00 1.066.729,08 1.076.439,97 1.084.599,54 1.091.155,30 1.099.307,98 

TOTAL DO ATIVO 2.299.895,98 100% -25% 2.149.037,62 2.222.925,86 2.247.406,46 3.170.356,42 3.122.226,36 3.055.053,93 



4.1 Análise Financeira –

 Ao analisarmos as contas patrimoniais da Recuperanda, a primeira constatação se

refere à relevância dos Ativos Imobilizados, que correspondem a 46% do ativo total da

Recuperanda.

 Também em valor expressivo, as Contas a Receber representam 19% do total

de ativos. As Despesas Antecipadas refletem 13%; os Estoques, 11%.

 Ressalta-se que o registro de Despesas Antecipadas se refere aos encargos

financeiros sobre financiamentos. De forma equivocada, esses encargos foram

registrados no ativo, quando deveriam ter sido anotados no passivo (como redutores).

 Pela análise horizontal, é possível verificar que os ativos circulantes de 2019,

quando comparados aos do ano de 2018, reduziram 33% - principalmente as Contas a

Receber (-42%), pela baixa de clientes e cheques difíceis de cobrar.

R$ 256.720,73

R$ 437.191,55

R$ 253.957,26

R$ 303.756,12

R$ 1.049.270,32 Disponível

Contas a receber

Estoques

Despesas Antecipadas

Imobilizado



4.1 Análise Financeira –

 Em dezembro de 2019, o valor contábil total dos ativos apresentava um montante

líquido de R$ 1.049.270,32.

 Desse total, os imóveis representavam 91%, enquanto os demais bens e

Equipamentos representavam 9%.

 O valor dos imóveis se refere somente à construção do prédio em que a

Recuperanda exerce as suas atividades, sem considerar o terreno (que não está em

seu nome).

950.035,48

70.449,69

7.409,74

12.871,94

Imóveis

Máquinas e equipamentos

Ferramentas

Móveis e Utensílios



4.2 Análise Financeira –

Apresenta-se, abaixo, a evolução do saldo das contas de Passivo da Recuperanda:

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre junho e novembro de cada rubrica.

31/12/2019 AV% AH% 31/10/2019 31/08/2019 30/06/2019 30/04/2019 29/02/2019 31/12/2018

PASSIVO CIRCULANTE 1.163.255,84 51% -2% 1.137.103,14 1.153.079,15 1.188.975,86 1.291.766,82 1.243.485,49 1.190.886,19

Fornecedores 272.820,85 12% -51% 320.718,73 415.037,57 484.114,04 578.535,78 586.361,57 562.240,64

Obrigações Sociais 21.726,66 1% 85% 22.476,93 16.902,17 19.720,05 17.885,69 13.507,22 11.736,71

Obrigações Tributárias 816.091,52 35% 70% 736.994,02 664.480,06 627.895,01 563.121,06 506.246,61 481.131,82

Empréstimos e Financiamentos 50.129,59 2% -62% 54.426,24 54.172,13 54.759,54 129.737,07 134.882,87 133.394,98

Outras Obrigações 2.487,22 0% 4% 2.487,22 2.487,22 2.487,22 2.487,22 2.487,22 2.382,04

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.380.150,49 60% 0% 1.389.767,21 1.429.179,24 1.428.491,44 1.432.491,07 1.399.839,94 1.375.218,81

Financiamentos 1.139.648,11 50% 6% 1.139.648,11 1.139.648,11 1.139.648,11 1.060.040,63 1.060.040,63 1.071.032,77

Credores RJ 240.502,38 10% -21% 250.119,10 289.531,13 288.843,33 372.450,44 339.799,31 304.186,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO -243.510,35 -11% -150% -377.832,73 -359.332,53 -370.060,84 446.098,53 478.900,93 488.948,93

TOTAL DO PASSIVO 2.299.895,98 100% -25% 2.149.037,62 2.222.925,86 2.247.406,46 3.170.356,42 3.122.226,36 3.055.053,93



4.2 Análise Financeira –

 O passivo total é de R$ 2.543.406,33. Deste valor, verifica-se que a obrigação maior

está concentrada nos Financiamentos Bancários, que representam 45% do passivo total.

 Na sequência de representatividade, estão os débitos com Obrigações Fiscais e

Sociais, que importam em R$ 837.818,18 e representam 33%.

 Pela análise dos balancetes mensais recebidos, verificou-se que o passivo tributário

da Recuperanda aumentou em 70% de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, em função da

falta de pagamento dos tributos correntes. Essas obrigações foram parceladas em janeiro

de 2020.

R$ 513.323,23

R$ 837.818,18

R$ 52.616,81

R$ 1.139.648,11
Fornecedores

Obrigações Tributárias e sociais

Outras obrigações

Financiamentos Bancários



4.3 Análise Financeira –

AV - Análise vertical : Apresenta a variação anual de cada rubrica.

2019 AV% 31/12/2019 31/10/2019 30/08/2019 30/06/2019 30/04/2019 28/02/2019 31/12/2018

Receita Bruta 4.792.176 110% 541.472 442.118 442.279 370.535 377.995 340.415 226.092

(-) Impostos e deduções -444.208 -10% -67.260 -29.256 -31.663 -53.911 -26.247 -23.603 -16.518

Receita Líquida 4.347.968 100% 474.212 412.862 410.616 316.624 351.748 316.812 209.574

Custo dos produtos vendidos -4.084.037 -94% -411.663 -376.340 -389.883 -529.604 -327.882 -295.164 -193.262

Lucro Bruto 263.931 6% 62.549 36.522 20.733 -212.980 23.866 21.648 16.312

Despesas Operacionais -436.170 -10% -50.845 -45.109 -44.258 -33.922 -29.461 -25.320 -21.407

Despesas Financeiras -6.604 0% -455 -451 -855 -509 -610 -622 -660

Outras Despesas -114.668 -3% -114.668 0 0 -114.668 0 0

Prejuízo Líquido -293.511 -7% -103.419 -9.038 -24.381 -362.079 -6.205 -4.294 -5.755

Apresenta-se, abaixo, as Demonstração de Resultado do Exercício acumulado de 2019.



4.3 Análise Financeira –

 A Receita Bruta de vendas da Recuperanda, em 2019, foi de R$ 4.972.176,01.

Em relação ao ano de 2018, houve um aumento da receita de R$ 3.123.430,83, o

que representa 53%.

 O Lucro Bruto, por outro lado, ficou baixo: 6%. O resultado operacional final

da Recuperanda foi um prejuízo de, aproximadamente, R$ 294.000,00 - fato

negativo, pois não permite geração de caixa para pagamento do plano de

recuperação.

 No que se refere às despesas apresentadas pela Recuperanda, as Despesas

Administrativas, em 2019, importaram em R$ 436.170,00. Esse gasto é elevado

e representa 10% da Receita Líquida, principalmente com despesas trabalhistas.

Se considerada a margem bruta obtida pela Recuperanda, esse percentual é muito

elevado.

 No final de 2019, a contabilidade registrou o valor de R$ 114.668,00 referente

à perda com devedores duvidosos, que representou 3% do Lucro Bruto e

contribuiu para déficit anual de R$ 293.510,35.

284.453;

51,03%

151.716; 

27,22%

6.602; 

1,18%

114.668; 

20,57%

Despesas trabalhistas

Despesas administrativas

Despesas financeiras

Outras despesas operacionais
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5.1 Cumprimento das 

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 em Recuperação Judicial,

especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhe são impostas pela Lei

11.101/05.

Nesse sentido, esta Equipe Técnica inspecionou in loco as atividades da Recuperanda e

constatou que as atividades estão sendo realizadas normalmente. Existem, no entanto,

atrasos no pagamento de alguns tributos, cujos créditos não são sujeitos à Recuperação

Judicial.
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