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DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO



Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este

relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga

pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas

as informações contidas nas demonstrações contábeis da AMÉLIA

RESTAURANTE LTDA, as quais foram fornecidas por seus representantes;

e (ii) foram conduzidas discussões com membros integrantes da

administração da Empresa sobre os negócios e as operações da referida

sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste

relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer

relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza o caráter

independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

Importa também referir que a Administração da AMÉLIA

RESTAURANTE LTDA e seus sócios não impuseram qualquer restrição

para que esta Equipe 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$).

1.1 Considerações 



1.2 Recomendação

Em julho de 2020, o Conselho Nacional de Justiça ("CNJ")

publicou Recomendação acerca da padronização dos relatórios

mensais de atividades apresentados pelo administrador judicial

(Recomendação n.º 72).

À vista disso, apresentamos na página seguinte um resumo com

as principais recomendações do Conselho, avaliando a pertinência

do conteúdo para esse processo e, quando aplicável, indicando de

que forma o tema está contemplado no presente Relatório.



1.2 Recomendação

Recomendação Aplicável? Página

2.2.1
Descreva a Atividade empresarial (varejo / 
indústria / produtor rural/etc.)

Sim 12

2.2.2
Descreva a estrutura societária (composição 
societária / órgãos de administração)

Sim 12

2.2.3 Indique todos os estabelecimentos Sim 12

2.2.4 Quadro de funcionários Sim 14

2.2.4.1
Número de funcionários/colaboradores 
total

Sim 14

2.2.4.1.1 Número de funcionários CLT Sim 14

2.2.4.1.2 Número de pessoas jurídicas Não

2.2.5
Análise dos dados contábeis e informações 
financeiras

Sim 20

2.2.5.1 Ativo (descrição / evolução) Sim 21

2.2.5.2 Passivo Sim 22

2.2.5.2.1 Extraconcursal Não

2.2.5.2.1.1 Fiscal Sim 29

2.2.5.2.1.1.1 Contingência Não

2.2.5.2.1.1.2 Inscrito em dívida ativa Não

2.2.5.2.1.2
Cessão fiduciária de títulos/direitos 
creditórios

Não

2.2.5.2.1.3 Alienação fiduciária Não

2.2.5.2.1.4 Arrendamentos mercantis Não

Recomendação Aplicável? Página

2.2.5.2.1.5 Adiantamento de contrato de câmbio (ACC) Não

2.2.5.2.1.6 Obrigação de fazer Não

2.2.5.2.1.7 Obrigação de entregar Não

2.2.5.2.1.8 Obrigação de dar Não

2.2.5.2.1.9 Obrigações ilíquidas Não

2.2.5.2.1.10. N/A Não

2.2.5.2.1.10.1 Justificativa Não

2.2.5.2.1.10.2 Observações Não

2.2.5.2.1.11 Pós ajuizamento da RJ Não

2.2.5.2.1.11.1 Tributário Não

2.2.5.2.1.11.2 Trabalhista Não

2.2.5.2.1.11.3 Outros Não

2.2.5.2.1.11.3 Observações Não

2.2.5.2.1.11.4 Observações / Gráficos Não

2.2.6 Demonstração de resultados (evolução) Sim 23

2.2.6.1
Observações (análise faturamento / índices de 
liquidez / receita x custo / receita x resultado)

Sim 25

2.2.7
Diligência nos estabelecimentos da 
Recuperanda

Não

2.2.8
Controle de pagamentos dos credores 
concursais

Não

2.2.8.1 N/A Não

2.2.8.2 Anexar documentos Não

2.2.9 Observações Não

2.2.10 Anexos Não

2.2.11 Eventos do mês Sim 9



1.3 Cronograma 

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

17/11/2021 23/03/2022
Sem 

previsão
09/11/2021

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Deferimento do 
processamento 

(art. 52 LRF)

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

O plano de recuperação judicial 
foi entregue  pela Recuperanda 

(art. 53 LRF)

Sem 
previsão

Prazo para a apresentação 
das objeções (art. 55 LRF)

Assembleia-Geral de 
Credores (art. 56 da 

LRF)

Encerramento
da RJ (art. 63 LRF)

02/09/2020

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

23/03/2022

Publicação do edital do 
art. 7º, §2º, da LRF

Aviso de recebimento do PRJ 
(art. 53, parágrafo único, LRF)

O prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções (stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF findará em 08/05/2022.

Estágio 
Atual 

18/01/2022



1.3 Cronograma 

17/11/2021 02/04/202202/09/2020

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores elaborada da 

Devedora 
(art. 52, § 1º, da LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de credores 
elaborada pela Administração 

Judicial (art. 7º, §2º, LRF)

Prazo para Habilitações e 
Divergências 

(art. 7º, § 1º LRF)

Entrega, pela 
Administração Judicial, do 
Relatório de Verificação de 
Créditos e Análise de Ofício

Impugnações 
(art. 8º LFR)

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

QGC

Sem 
previsão

Quadro
Geral de Credores 

(art. 18 LRF)

02/12/2021 23/01/2022 23/03/2022



1.4 Eventos do 

Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5004013-19.2020.8.21.0026 ) desde

o deferimento do processamento:

Data do Evento Conteúdo Autos

16/11/2021
Publicação do edital do art. 52, §1º, 

da LRF
Evento 107

29/11/2021
Assinatura do termo de 

compromisso
Evento 111

18/01/2022 Plano de Recuperação Judicial Evento 114

23/01/2022 Relatório de Verificação de Créditos Evento 120

01/02/2022
União informa o parcelamento dos 

débitos
Evento 121

07/02/2022
Município de Santa Cruz do Sul 

informa a inexistência de débitos
Evento 122

16/03/2022
Intimação para apresentar o Laudo 

de Viabilidade Econômica e de 
Avaliação de Bens e Ativos

Evento 130

21/03/2022
Publicação do edital do art. 7º, §2º 

e art. 53, da LRF
Evento 138
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2.1 Histórico da 

2008

Constituição do restaurante,
sob forma de sociedade 
empresarial de 
responsabilidade limitada.

2009 - 2015

Evolução considerável da 
Empresa, sendo classificado 

como um dos restaurantes 
mais bem avaliados da cidade 

de Santa Cruz do Sul/RS. 

2016

Realizada a 6ª alteração e 
consolidação do contrato 
social, modificando o quadro 
societário, o endereço da sede 
e a administração. 

2019 - 2020

Em 2019, foi necessária a 
utilização do capital de giro 

para reforma do restaurante. 
Em 2020, houve o início das 

medidas restritivas 
desencadeadas pela eclosão 

da pandemia do covid-19.
2020

Pedido de Recuperação 
Judicial, ajuizado em 
02/09/2020



Rua Tiradentes, nº 946, Bairro Centro,
Venâncio Aires/RS

Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 60.000,00

Sócias: Camila Gonzalez Abascal (99%) e 
Helena Gonzalez Abascal (1%)

Principal Atividade: restaurante 

CNPJ: 10.382.270/0001-68

AMÉLIA RESTAURANTE LTDA.

2.2 Informações 

Destaca-se que, desde o mês de fevereiro/2022, a Empresa está funcionando na cidade de Venâncio Aires/RS, conforme endereço acima. A
mudança foi realizada em detrimento da redução de custos e também devido a questões pessoais da sócia-administradora, conforme
mencionado na página 15 deste relatório. Não há mais atividades na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. A Administração Judicial aguarda o envio da
alteração do contrato social.



2.3 Atividade 

Destaca-se que, pelo site do Google, o restaurante recebeu 382

comentários, tendo obtido 4,7 como nota de avaliação. Abaixo,

demonstram-se alguns comentários emitidos pelos clientes.



2.4 Quadro 

Esta Equipe Técnica foi informada pela Recuperanda que

durante todo o exercício social de 2021 o quadro funcional do

restaurante era composto por apenas 4 funcionários:

• 2 Auxiliares de Cozinha;

• 1 Garçom;

• 1 Serviços Gerais para o Restaurante.

A partir do mês de fevereiro/2022, na cidade de Venâncio

Aires/RS, o quadro funcional passou a ser composto por 8

colaboradores (todos em regime CLT):

• 2 auxiliares de cozinha;

• 1 saladeira;

• 1 auxiliar de pizzaiolo;

• 1 pizzaiolo.

• 3 garçons.

Conforme informações repassadas pela Sra. Camila, não há

familiares trabalhando na Empresa. Destaca-se que, a sócia

minoritária do restaurante, Sra. Helena Gonzalez Abascal, é mãe da

sócia-administradora, Sra. Camila Gonzalez Abascal. As

participações societárias estão demonstradas na página 12 deste

relatório.



Em primeiro lugar, cumpre destacar que este relatório aborda as

informações gerais verificadas e repassadas à equipe da Administração

Judicial por meio de videoconferência realizada com a sócia-

administradora da Recuperanda no dia 01/04/2022. Segue abaixo

imagem da reunião virtual:

Inicialmente, esta Equipe Técnica, na figura de Juliana Reschke,

apresentou os membros da Administração Judicial que estarão

diretamente relacionados ao andamento deste processo. Já a Devedora

foi representada pela sócia-administradora, Sra. Camila Gonzales

Abascal, e pelo advogado, Sr. Leonardo Carvalho.

A Administração Judicial, em uma abordagem inicial, solicitou aos

representantes da Recuperanda um panorama a respeito da situação

atual da Empresa.

Inicialmente, apontou-se que a principal causa da crise da

Devedora deriva do fechamento do restaurante por oito meses em razão

do nascimento prematuro do filho da sócia-administradora. A Sra.

Camila Abascal relatou que as atividades foram retomadas próximo ao

início da pandemia do covid-19, não sendo possível a reestruturação

financeira e sendo aconselhada pelo seu advogado, Sr. Paulo René, a

realizar o pedido de Recuperação Judicial.

Além disso, a sócia informou sobre a readequação da sede da

Empresa, a qual passou a ser centralizada no município de Venâncio

Aires (RS) desde meados do mês de fevereiro/2022. Foi informado que

os alvarás de funcionamento foram liberados recentemente.

Atualmente, não há mais atividades na cidade de Santa Cruz do Sul/RS.

A sócia justificou a essencialidade da mudança com fundamento

no custo total da atividade em Santa Cruz do Sul/RS, asseverando que,

como o seu esposo é professor na cidade de Venâncio Aires/RS e o seu

filho necessita de tratamentos médicos, houve uma facilitação no dia a

dia do restaurante. A sócia da Empresa está residindo na cidade de

Venâncio Aires/RS.

2.5 Reunião com a 



Em Santa Cruz do Sul/RS, o restaurante funcionava somente no

horário do almoço, cujo valor do buffet livre era de R$ 23,90,

contemplando também buffet a quilo. O restaurante contava com 4

funcionários (2 auxiliares de cozinha, 1 garçom e 1 auxiliar de serviços

gerais), possuía aluguel de R$ 9.000,00 e custo total de,

aproximadamente, R$ 40.000,00 (incluindo os valores correspondentes

aos salários dos funcionários e das despesas correntes - água, energia

elétrica, telefone e aluguel).

Em compensação, em Venâncio Aires/RS, o restaurante funciona

de segunda a sábado, das 11:00 às 14:00, servindo entre 50 a 60 almoços

diários (buffet livre), no valor de R$ 24,90. À noite, o local funciona como

pizzaria, das 19:00 às 00:00, de terça a domingo - tanto delivery como

presencial. O custo total reduziu para R$ 24.000,00. Atualmente, o valor

do aluguel é de R$ 2.000,00. O restaurante está operando com 8

funcionários.

No tocante aos impostos, foi informado que houve adesão de

parcelamentos referentes ao Simples Nacional, impostos federais e INSS.

A sócia, Sra. Helena Gonzales Abascal, realizou o pagamento das

primeiras parcelas dos parcelamentos, correspondente a 30% do

endividamento.

Por fim, o Sr. Leonardo Carvalho informou que, em breve, será

protocolada nos autos uma manifestação posicionando o Juízo acerca

da readequação da sede da Empresa e contemplando tanto o

modificativo do Plano de Recuperação Judicial quanto os parcelamentos

dos créditos tributários.

2.5 Reunião com a 
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3. CRÉDITOS • 3.1. Créditos Concursais



O passivo total sujeito à Recuperação Judicial corresponde a R$

40.368,06, divididos entre apenas 4 credores. O maior montante

devido, R$ 35.544,60, está vinculado a uma dívida com uma instituição

financeira (BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A.).

A composição da lista de credores da Recuperanda está

demonstrada abaixo:

* Os valores contidos nesta página estão baseados na Minuta de Edital do Art. 7ª, §2º e Art.53, parágrafo único, da Lei N. 11.101/2005.

3.1 Créditos 

I - Trabalhista
12%

III - Quirografários
88%

CREDORES VALORES CLASSE

CINTIA LUIZA WINKELMANN R$ 831,57 Trabalhista

NATALIA CRISTIANE DE MELO CARVALHO R$ 1.987,66 Trabalhista

RAQUEL CASPARY R$ 2.004,23 Trabalhista

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A R$ 35.544,60 Quirografário
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Apresenta-se abaixo a evolução do saldo das contas patrimoniais da Recuperanda, assim como as principais oscilações verificadas no período de

análise: (Valores em R$)

AV% - Análise vertical – apresenta a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo/passivo;

AH% - Análise horizontal - apresenta a variação entre outubro/2021 e dezembro/2020 de cada rubrica.

4.1 Análise Patrimonial –

out-21 AV AH dez-20

Disponibilidades 274.122 87% 85% 147.913

Tributos a Recuperar 14.703 5% 0% 14.703

Total do Ativo Circulante 288.825 92% 78% 162.616

Imobilizado 26.567 8% 0% 26.567

Total do Ativo Não Circulante 26.567 8% 0% 26.567

Total do Ativo 315.392 100% 67% 189.183

out-21 AV AH dez-20

Empréstimos e Financiamentos - CP 29.454 4% 0% 29.454

Fornecedores 99.387 14% 32% 75.550

Obrigações Tributárias 62.488 9% 10% 56.756

Obrigações Trabalhistas 49.219 7% 36% 36.265

Total do Passivo Circulante 240.549 34% 21% 198.026

Empréstimos e Financiamentos - LP 477.220 66% 0% 477.220

Total do Passivo Não Circulante 477.220 66% 0% 477.220

Patrimônio Líquido (402.377) - 0% (486.064)

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 315.392 100% 22% 189.183



No que se refere a evolução das rubricas patrimoniais do Ativo, demonstradas na página anterior, esta Equipe entende que os seguintes

aspectos merecem ser destacados:

O montante da rubrica Disponibilidades, em outubro/2021, foi 85%

superior ao saldo apresentado em dezembro/2020. A variação está

integralmente vinculada ao saldo disponível em caixa.

No que diz respeito à conta Tributos a Recuperar, observa-se que no

período entre dezembro/2020 e outubro/2021, o saldo de tal conta não variou,

permanecendo R$ 14.702,62. O valor contabilizado refere-se somente a INSS a

compensar.

Por fim, destaca-se que, em outubro/2021, o saldo das rubricas de

Imobilizado e Intangível era composto por valores de móveis e utensílios,

máquinas e equipamentos, consórcio de veículo e licença para uso de

aplicativo comercial. A conta representa apenas 8% perante o ativo total da

Devedora. Importante referir que, no período entre dezembro/2020 e

outubro/2021, a Recuperanda não contabilizou valores com depreciação, o

que acarretará em um futuro ajuste contábil.

4.1 Análise Patrimonial -

R$ 14.702,62

R$ 26.567,00

R$ 274.122,41

Tributos a

Recuperar

Imobilizado

Disponibilidades



No que se refere à evolução das rubricas patrimoniais do Passivo, esta Equipe entende que os seguintes aspectos merecem ser destacados:

No período compreendido entre dezembro/2020 e outubro/2021, o

valor contabilizado na conta Empréstimos e Financiamentos (passivo

circulante) não apresentou nenhum tipo de variação, permanecendo

R$ 29.454,37. Tal montante refere-se à empréstimo adquirido com o

Banco Banrisul.

Observa-se que o saldo da conta Empréstimos e Financiamentos –

LP, alocado no passivo não circulante, também não apresentou

oscilações. A quantia de R$ 477.220,38 – que representa 66% do total

do passivo - está vinculada a débitos com os sócios da Empresa.

Em outubro/2021, o saldo da rubrica Fornecedores foi 32%

superior ao saldo do mês de dezembro/2020. A quantia é composta por

23 fornecedores a pagar, sendo 34% desse valor referente à empresa

WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA.

Os valores mais significativos contabilizados na rubrica Obrigações

Tributárias correspondem aos parcelamentos aderidos do Simples

Nacional e do INSS.

Por fim, no período analisado, houve um acréscimo de 36% no

saldo da conta Obrigações Trabalhistas. O aumento está vinculado aos

valores de salários e FGTS a pagar.

4.1 Análise Patrimonial -

Empréstimos e 

Financiamentos 

(CP e LG) 

70%

Fornecedores 
14%

Obrigações Tributárias 
9%

Obrigações 

Trabalhistas 

7%



Apresenta-se abaixo a evolução da Demonstração de Resultado do Exercício mensal de janeiro a outubro de 2021, além do resultado acumulado

referente ao ano de 2020:

4.2 Análise Financeira –

out-21 set-21 ago-21 jul-21 jun-21 mai-21 abr-21 mar-21 fev-21 jan-21 2020

Receita Bruta de Vendas 190.565 160.861 135.623 114.397 91.425 71.656 54.841 39.895 39.213 26.200 137.672

(-) Deduções da receita (5.058) (4.247) (3.580) (3.020) (2.414) (1.892) (1.448) (1.053) (1.035) (692) (6.958)

(=) Receita Líquida 185.508 156.615 132.043 111.377 89.011 69.765 53.393 38.842 38.178 25.509 130.714

(-) Custos Mercadoria Vendidas (25.196) (23.712) (20.412) (18.641) (16.977) (14.854) (12.780) (11.820) (11.422) (6.714) (35.555)

(-) Despesas com Pessoal (60.081) (53.141) (46.201) (44.911) (44.911) (44.911) (43.839) (35.776) (24.482) (7.727) (79.412)

(-) Despesas Gerais (16.544) (14.454) (13.354) (11.345) (9.650) (7.960) (6.270) (3.300) (2.200) (1.100) (58.077)

(=) Resultado do Exercício (101.821) (91.307) (79.967) (74.897) (71.538) (67.724) (62.889) (50.896) (38.104) (15.541) (42.329)



No que se refere à evolução das rubricas de resultados demonstradas na página anterior, esta Equipe entende que os seguintes aspectos merecem

ser destacados:

Ao longo do ano de 2021, a Receita Líquida da Recuperanda oscilou

significativamente, devido às restrições advindas da pandemia do covid-

19.

No que diz respeito ao Custo dos Produtos Vendidos, observa-se que

o resultado acumulado até outubro/2021 representou 18% da Receita

Líquida.

As Despesas Operacionais correspondem aos dispêndios com

pessoal, pró-labore, FGTS e despesas em geral (energia elétrica, água,

internet etc)

Por fim, quanto ao Resultado do Exercício, como consequência das

oscilações mensais da Receita Líquida, a Empresa auferiu um prejuízo

contábil de R$ 101.821,08 entre janeiro e outubro de 2021. Tal montante

representa um resultado negativo médio mensal de R$ 65.468,61.

4.2 Análise Financeira –

out/21

set/21

ago/21

jul/21

jun/21

mai/21

abr/21

mar/21

fev/21

jan/21

Receita Líquida Custos e Despesas Operacionais



NOTA: Os índices elencados acima foram calculados

com base nos demonstrativos contábeis e, portanto,

também consideram os registros correspondentes às

dívidas sujeitas à Recuperação Judicial, o que

poderá causar distorção na interpretação dos

indicadores referidos.

Apresenta-se abaixo alguns indicadores financeiros calculados com base nos saldos contábeis a fim de aprofundar a análise do

desempenho da Recuperanda:

4.3 Análise Financeira –

Referências

(a) Ativo Circulante - Passivo Circulante

(b) Ativo Circulante exceto Disponibilidades - Passivo Circulante exceto Dívidas com incidência de juros

(c) Ativo Circulante / Passivo Circulante

(d) Disponibilidades / Passivo Circulante

(e) Ativo Circulante - Estoques / Passivo Circulante

(f) Ativo Circulante + RLP / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

(g) Indicador de alavancagem financeira, representado pelo Total de Passivos / Total de Ativos

Indicadores Out/2021 Jun/2021 Mar/2021 2020

CCL - Capital Circulante Líquido (a) 48.276 (17.937) (47.465) (35.411)

NCG - Necessidade de Capital de Giro (b) (196.392) (175.902) (171.045) (153.869)

Liquidez Corrente (c) 1,20 0,92 0,78 0,82 

Liquidez Imediata (d) 1,14 0,85 0,71 0,75 

Liquidez Seca (e) 1,20 0,92 0,78 0,82 

Liquidez Geral (f) 0,40 0,29 0,24 0,24 

Grau de endividamento (g) 2,28 3,05 3,56 3,57 



Os Índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento das Empresas,

sendo de grande importância para sua gestão de caixa. Tais índices têm o

cálculo baseado nos números do balanço patrimonial da entidade. Ao

interpretar esses índices, deve-se levar em conta que:

➢ Maior que 1: folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

➢ Se igual a 1: os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes.

➢ Se menor que 1: não há disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a

curto prazo.

A partir do mês de agosto/2021, a Empresa apresentou indicadores

superiores a “1,0”, com exceção da Liquidez Geral. Tal fato demonstra que, em

linhas gerais, a Recuperanda está se encaminhando para dispor de ativos

suficientes para cobrir a totalidade de suas obrigações (de curto e longo prazo)

contraídas nos últimos anos.

A Liquidez Geral não apresentou oscilações significativas devido à ausência

da rubrica de Realizável a Longo Prazo no grupo de contas do Ativo.

4.3 Análise Financeira –
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Até outubro/2021, o faturamento acumulado do ano perfazia a quantia de R$ 190.565,47, enquanto que, no mesmo período de 2020, este valor foi

de R$ 110.737,80. O acréscimo de cerca de 72% decorre da continuidade das atividades durante todo o ano de 2021, enquanto em 2020 a Empresa foi

obrigada a fechar o seu estabelecimento, durante 8 meses, devido a problemas de saúde envolvendo familiares da sócia-administradora.

Adicionalmente, cabe ressaltar que em novembro/2020 e dezembro/2020, quando foi possível realizar a reabertura do restaurante, os

faturamentos foram de R$ 80,30 e R$ 26.854,10, respectivamente.

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução do faturamento mensal auferido pela Devedora durante o período entre janeiro e

outubro de 2021 na comparação com o mesmo período do ano imediatamente anterior:

4.4 Análise Financeira –
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Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor

informado acerca do andamento das atividades da Recuperanda e

dos trâmites processuais, um dos papéis 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 nº 11.101/05.

Realizou-se conferência virtual no dia 01/04/2022, conforme

mencionado nas páginas 15 e 16 deste relatório, momento no qual a

Sra. Camila, sócia-administradora, afirmou que as atividades

operacionais estão sendo desenvolvidas normalmente. Tal fato é

ratificado pelos documentos disponibilizados pelos representantes

da Devedora.

No que tange ao passivo fiscal da Empresa, através da consulta

realizada no dia 04/04/2022 no site da Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional, constatou-se que não há valores inscritos em dívida ativa.

Por outro lado, recentemente, a Recuperanda aderiu a três

parcelamentos tributários: tributos federais (R$ 1.606,08), INSS (R$

9.376,65) e Simples Nacional (R$ 12.997,33).

A Recuperanda não possui passivo extraconcursal.

Quanto às despesas correntes, como energia elétrica, água,

salários, aluguel e fornecedores, a sócia afirmou que estão sendo

adimplidas tempestivamente, informação que foi corroborada por

meio da inspeção da documentação contábil.

Quanto aos honorários em favor desta Administração Judicial,

foram fixados em 2% do passivo sujeito à Recuperação Judicial.

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 da 
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6. GLOSSÁRIO
• 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 – 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/ ATIVO FIXO – 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.

➢ CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO – É a diferença entre ativo e passivo circulante, ou seja, o capital da Recuperanda que tem liquidez e pode ser usado
com facilidade para fins de giro de estoque e pagamento de dívidas de curtíssimo prazo.

➢ 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 – 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.

➢EBITDA – É um indicador financeiro cuja sigla significa “Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization”. Ou seja, seria o lucro da Empresa
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
➢ÍNDICES DE LIQUIDEZ – Mensura a facilidade ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez da Empresa é medida pela
sua capacidade de cumprir as obrigações.
➢ LIQUIDEZ CORRENTE – Mede a capacidade de pagamento da Recuperanda no curto prazo.
➢ LIQUIDEZ GERAL – Busca dar uma visão de solvência no longo prazo.
➢LIQUIDEZ IMEDIATA – É a relação existente entre os disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo.
➢NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO – É o montante mínimo que a Recuperanda necessita ter de dinheiro em seu caixa para garantir que sua operação
(compra, produção e venda de produtos ou serviços) não pare por falta de recursos.
➢VALOR CONTÁBIL – Em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

6.1 Glossário



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

José Paulo Japur
Advogado Corresponsável

OAB/RS 77.320

Daniel Kops
Equipe Contábil
CRC 96.647/O-9

Juliana Reschke
Equipe Contábil

Jéssica Viegas Caldeira
Equipe Jurídica

Felipe Camardelli
Equipe Contábil
CRA/RS 31.349/O




