Recuperação Judicial nº 5003983-22.2022.8.21.0023
1ª Vara Cível de Rio Grande/RS
Recuperanda:
Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA

Maio de 2022
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1.1 Considerações
Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram este

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de prestar

relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe julga

informações a todos os interessados no presente processo, observando o

pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido.

fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar ciente das condições
que nortearam este trabalho.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente
relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as

Esta Administração Judicial acordou com os representantes da

informações contidas nas demonstrações contábeis da Noiva do Mar

Recuperanda que as informações contábeis e gerenciais devem ser

Serviços de Mobilidade LTDA. as quais foram fornecidas por seus

fornecidas até o dia 20 do mês subsequente àquele sobre o qual o

representantes; e (ii) foram conduzidas discussões com membros

relatório de atividades se refere. Os documentos disponibilizados para a

integrantes da administração da Recuperanda sobre os negócios e as

elaboração do presente relatório foram enviados até o dia 02 de junho de

operações da referida Empresa.

2022.

Nenhum dos profissionais que participou da elaboração deste

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

relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou qualquer

Recomendação acerca da padronização dos relatórios mensais de

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

atividades apresentados pelo administrador judicial (Recomendação n.º

independente desta Equipe em relação ao presente trabalho.

72). À vista disso, esta Equipe Técnica elaborou este relatório com base
nas principais recomendações do Conselho, avaliando a pertinência do

Importa também referir que a Administração da Devedora e seus

conteúdo para esse processo.

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.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados
neste relatório estão expressos em reais (R$).

1.2 Estágio
Trata-se de Recuperação Judicial requerida em 05/03/2022 pela

Eletrônico do dia 11/04/2022, considerando-se publicado no dia

sociedade empresária Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA (Evento

12/04/2022, marco do início da fase administrativa de verificação de

1).

créditos conduzida pela Administração Judicial.
Distribuída a petição inicial, sobreveio despacho determinando a

Assim sendo, a Administração Judicial recebeu habilitações e

realização de perícia prévia, nos termos da Recomendação nº 57/2019 do

divergências encaminhadas até o dia 27/04/2022 para fins de elaboração

CNJ, para constatar a adequação da documentação apresentada e as

da nova relação de credores prevista pelo §2º do art. 7º, da Lei nº

reais condições de funcionamento da Empresa (Evento 11).

11.101/2005.

Com a entrega do Laudo de Perícia Prévia (Evento 20), foi deferido o
processamento da Recuperação Judicial em 22/03/2022 (Evento 24),
nomeando-se esta Equipe Técnica para o cargo de Administradora
Judicial.

No dia 02/06/2022 a Recuperanda apresentou seu Plano de
Recuperação Judicial (Evento 208).
Atualmente, a Administração Judicial está analisando as habilitações
e as divergências recebidas, bem como os documentos e registros

Sendo assim, tendo como dies a quo a data da decisão que deferiu o

contábeis que atestam a higidez dos créditos declarados pela

processamento, o prazo de 180 dias de suspensão das ações e execuções

Recuperanda, o que culminará com a entrega da relação de credores do

(stay period), previsto nos artigos 52, III, c/c 6º, §4º, da LRF, findará em

art. 7º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

19/09/2022.
As correspondências previstas no art. 22, I, “a”, da Lei nº 11.101/2005,
foram remetidas logo após a investidura no encargo. O edital de que trata
o art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/0005, foi veiculado no Diário da Justiça

É como se encontra o processo.

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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

05/03/2022

Aguarda-se a publicação do
edital contendo o aviso de
recebimento do PRJ (art. 53,
parágrafo único, LRF)

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

22/03/2022

Deferimento do
processamento
(art. 52 LRF)

12/04/2022

02/06/2022

Entrega do Plano de
Recuperação Judicial pela
Recuperanda (art. 53 LRF)

Estágio
Atual

Assembleia-Geral de
Credores (art. 56 da
LRF)

Sem
previsão

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

Sem
previsão

Encerramento
da RJ (art. 63 LRF)

Sem
previsão

Concessão da RJ
(art. 58 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 18/09/2022.

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

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

Ajuizamento
(art. 51 LRF)

05/03/2022

12/04/2022

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

12/05/2022

Quadro
Geral de Credores
(art. 18 LRF)

Impugnações
(art. 8º LRF)

Estágio
atual

Sem
previsão

Aguarda-se a publicação do 2º
edital contendo a relação de
credores elaborada pela
Administração Judicial (art. 7º, §
2º, LRF)

QGC

Sem
previsão

Julgamento das
impugnações para
formação do QuadroGeral de Credores (art. 18
LRF)

Sem
previsão

1.4 Eventos do
Apresenta-se abaixo a relação dos principais eventos que tramitaram no processo de Recuperação Judicial (nº 5003983-22.2022.8.21.0023)
desde o último relatório mensal de atividades (30/04/2022):

Data do Evento

Conteúdo

Autos

01/05/2022

Petição da Administração Judicial

Evento 100

12/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 110

13/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 111

13/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 115

13/05/2022

Despacho

Evento 116

14/05/2022

Petição da Administração Judicial

Evento 129

16/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 131

16/05/2022

Petição da Administração Judicial

Evento 134

17/05/2022

Despacho

Evento 139

18/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 147

1.4 Eventos do
Data do Evento

Conteúdo

Autos

18/05/2022

Despacho

Evento 150

19/05/2022

Petição da Administração Judicial

Evento 157

20/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 159

26/05/2022

Promoção do Ministério Público

Evento 167

26/05/2022

Despacho

Evento 169

27/05/2022

Embargos de Declaração da
Recuperanda

Evento 177

27/05/2022

Despacho

Evento 178

29/05/2022

Manifestação do Ministério Público

Evento 195

29/05/2022

Manifestação do Ministério Público

Evento 196

31/05/2022

Petição da Recuperanda

Evento 202

02/06/2022

Apresentação do Plano de
Recuperação pela Recuperanda

Evento 208

03/06/2022

Despacho

Evento 212
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2.1 Histórico da
Eclosão da pandemia do covid19, impactando diretamente o
setor de atuação da Requerente.

2020

Ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial em
05/03/2022.

2022

Implantação do sistema de
bilhetagem.

2008
2019

Implantação do projeto
Ônibus do Papai Noel.

Mudança na composição
societária, com alteração da
denominação social para Noiva do
Mar Serviços de Mobilidade LTDA.

2004

1997

O Grupo Benfica tornou-se
proprietário da Viação Noiva do Mar.

Implantação do Sistema
Seletivo, iniciando a linha entre
a Praia do Cassino e o centro da
cidade de Rio Grande/RS.

1980

1982

1972

Inauguração do parque rodoviário,
localizado na Rua Jockey Club, na
cidade de Rio Grande/RS.

Fundação da empresa Viação Noiva do Mar (precursora da
Requerente Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA).

2.2 Estrutura
Com base nos registros perante os órgãos competentes, a Recuperanda possui a seguinte estrutura societária:

NOIVA DO MAR SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA.
CNPJ: 10.682.637/0001 - 69

HARMONIA
CONSULTORIA EM
GESTÃO
EMPRESARIAL E
PARTICIPAÇÕES
EIRELI

VIPAR
PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS E
SERVIÇOS DE
CONSULTORIA LTDA.

Endereço: Rua Jockey Club, nº 296 – Vila São
Miguel, Rio Grande/RS
Sociedade Empresária Limitada

91%

9%

Capital Social: R$ 198.000,00
Conforme contrato social disponibilizado pelos
representantes da Devedora, constatou-se que a
administração da sociedade é feita por Guilherme
Oliveira Pimenta Urzedo, que é sócioadministrador (detentor de 50% das quotas) da
empresa Vipar Participações Societárias e
Serviços de Consultoria LTDA., acionista
majoritário da Recuperanda.

NOIVA DO MAR
SERVIÇOS DE
MOBILIDADE LTDA.
100%

Todavia, destaca-se que recentemente houve uma alteração na estrutura societária da Recuperanda, a qual ainda será formalizada
perante a Junta Comercial e apresentada à Administração Judicial.

2.3 Estabelecimentos -

A sede da Devedora está localizada na
cidade de Rio Grande (RS), no seguinte
endereço:
Rua Jockey Club, nº 296 – Vila São Miguel, Rio Grande/RS, CEP 96200-130

Conforme relato dos responsáveis pela Devedora, a atual sede é própria, não
havendo nenhum dispêndio com aluguel.

2.4 Quadro
Apresenta-se a seguir a evolução do quadro funcional da Noiva do Mar Serviços de Mobilidade LTDA., conforme informações encaminhadas pela
sua administração:
416

413

397

259

248

248

jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21

240

239

235

229

224

224

221

216

207

206

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22

Por se tratar de uma Empresa que opera atividade regular de transporte, o quadro funcional é essencialmente
composto por cobradores e motoristas de ônibus. Todos os colaboradores estão contratados pelo regime CLT.
A redução significativa de funcionários, ocorrida ao longo de 2021, deve-se, essencialmente, às restrições impostas
pelo cenário da pandemia da Covid-19.

213

2.5 Fluxo de
Com base nas informações gerenciais até então disponibilizadas pela Recuperanda, apresenta-se abaixo a quantidade mensal de passageiros
transportados entre os meses de janeiro/2021 a maio/2022 (até a data do Decreto Municipal nº 19.042, o qual não renovou a permissão da Recuperanda
para transporte coletivo):

488.957
448.237

308.368

358.508
274.670

249.086

289.973
260.076

293.799

336.472

407.576

397.739
357.874

381.624

…

294.498
203.789

2.6 Acompanhamento das
No dia 13 de maio de 2022, sobreveio o Decreto Municipal nº
19.042, o qual delegou a prestação de serviço de transporte público de
Rio Grande por mais 6 (seis) meses apenas em favor da empresa

Transpessoal Transportes Ltda, que passou a absorver 100% das linhas
de ônibus municipais.

contratou 115 dos 187 funcionários da Noiva do Mar, tendo prometido
contratar outros 30 na semana seguinte.
Ainda, os representantes da Recuperanda e do Sindicato dos
Rodoviários debateram sobre os impactos negativos do Decreto
Municipal nº 19.042 em relação aos rodoviários e sobre as alternativas

Em face da notícia de não renovação da concessão para

para adiantar créditos da Devedora junto à Mobicard para pagamento

prestação de serviços de transporte público pela Noiva do Mar,

dos salários correntes. No que se refere às rescisões, acordaram que

funcionários da Recuperanda realizaram protestos com o apoio do

não haveria registro do Decreto Municipal na CLT, mas somente no

Sindicato da categoria, o que culminou na retenção de 20 (vinte)

Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.

veículos de sua propriedade por parte da Prefeitura Municipal.

Quanto ao receio de que os ônibus fossem vendidos em

Preocupada com os reflexos do referido Decreto, o qual poderia

prejuízo dos trabalhadores que não receberam seus salários

redundar na inviabilidade da Devedora, a Administração Judicial esteve

devidamente, a Administração Judicial esclareceu que a oneração de

desde cedo na sua sede na segunda-feira subsequente (16/05/2022).

bens do ativo permanente da Recuperanda depende de prévia

No início da manhã, reuniu-se com os representantes da

autorização judicial.

Recuperanda, representada à época pelo sócio Sr. Eduardo

Finalizada a reunião, a Administração Judicial percorreu a

(administrador) e pelo Dr. Sergio Limpinski (procurador), e do Sindicato

garagem da Empresa, testemunhando o triste cenário de inatividade em

dos Rodoviários, representado pelo Sr. Fábio Machado (Presidente),

plena segunda-feira. Nesse sentido, colaciona-se vídeo da visita,

pela Dra. Luana Lima procuradora) e pelo Sr. Charles Landaer

destacando as principais impressões colhidas:

(tesoureiro).
Na oportunidade, informou-se que a Transpessoal Ltda.

2.6 Acompanhamento das
Na sequência, a Administração Judicial esteve reunida apenas
com os representantes da Empresa à época, Srs. Eduardo e João
Maiato.
Questionados sobre a estratégia da Devedora, mencionaram a
provável impetração de mandado de segurança contra o ato

administrativo do Prefeito Municipal de Rio Grande, o que acabou não
se concretizando.
De resto, referiram a necessidade de estudar alternativas, em
caso de insucesso nas medidas judiciais para reverter o Decreto
Municipal, tais como a locação da frota, a locação do imóvel, contrato

de fretamento, etc.
Findas as reuniões, a Administração Judicial se dirigiu à zona
central do Município de Rio Grande, onde não observou qualquer
anormalidade no serviço de transporte público municipal, que passou a
ser exercido exclusivamente pela empresa Transpessoal.
Finalmente, por força de determinação judicial, no dia

Feito o breve relato do crítico momento atravessado pela

01/06/2022 houve a liberação dos 20 (vinte) veículos que estavam

Devedora, na próxima página a Administração Judicial abordará as

retidos no pátio do DETRAN, conforme vídeo em QR Code e imagens a

atualizações repassadas pela nova gestão da Empresa na reunião

seguir:

ocorrida no dia 07/06/2022.

2.6 Acompanhamento das
No dia 07 de junho de 2022, a Administração Judicial realizou

Quanto à perspectiva de manutenção da atividade empresária a

reunião virtual com os representantes da Recuperanda, de modo a se

partir do Decreto Municipal nº 19.042, que não renovou sua permissão

inteirar acerca do andamento das atividades empresariais desde o

para transporte coletivo, os representantes da Devedora revelaram que

último encontro. Abaixo, segue imagem da videoconferência:

pretendem concentrar seus esforços na área privada. Questionados
acerca da intenção de retornar à prestação de serviços ao transporte
público, sustentaram que a decisão dependerá dos atrativos propostos
– subsídios, licitação, baixa concorrência.
Em relação à atual frota da Empresa, indicaram a existência do
total de 99 veículos, englobando ônibus urbano, ônibus rodoviário,
veículos auxiliares e micro-ônibus. No que tange à destinação dos
veículos às atividades a serem iniciadas no âmbito privado, sustentaram

Inicialmente, houve a introdução dos novos representantes da
Recuperanda – Sr. Gabriel Salum, Sr. João Gilberto Miranda, Sra. Larissa
Miranda e Sr. Bruno Possebon Carvalho -, que assumiram tal posição
em decorrência de acordo celebrado que culminou na substituição dos
gestores da Empresa.

que a distribuição dependerá da demanda do mercado.
No ponto, ressaltaram que o início das operações na área
privada depende da finalização das avaliações dos veículos, eis que os
requisitos impostos para os contratos privados variam daqueles
necessários para a celebração de acordos com o Poder Público.

Recuperanda

Objetivando o maior aproveitamento de seus bens, também pretendem

compartilharam que as atividades operacionais da Empresa, no

se valer da frota concedida em alienação fiduciária à Caruana S/A –

momento, se resumem a contratos de locação mensal.

Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento para suas

Questionados,

os

representantes

da

operações no âmbito privado.

2.6 Acompanhamento das
No que diz respeito ao quadro funcional da Empresa, revelaram

Finalmente, em atendimento ao pedido da representante da

que houve uma queda drástica no mês de junho/2022, passando de 206

Administração

para 7 funcionários celetistas. Os representantes da Recuperanda

comprometeram em promover ajustes contábeis a fim de facilitar a

sustentaram que a diminuição no quadro funcional se deu,

fiscalização por esta Equipe Técnica mediante a separação de obrigações

principalmente, após a paralisação das atividades, que culminou em

tributárias e encargos sociais, bem como fornecer o acordo formalizado

diversas rescisões indiretas.

que alterou o quadro societário da Empresa.

Face a tal realidade, os representantes da Empresa salientaram

que pretendem realizar reunião com o setor jurídico do Sindicato de
Funcionários Rodoviários para dar um melhor tratamento ao assunto.
Ainda assim, manifestaram expectativa de que o quadro funcional seja
recomposto à medida em que estão sendo retomadas as atividades
operacionais.

No que concerne às despesas correntes, indicaram que possuem
consideráveis valores em aberto referentes a vale-alimentação, na monta
de R$ 90 mil, e combustível, no montante aproximada de R$ 19 mil. Além
de tais rubricas, revelaram que possuem outras despesas em aberto,
como internet e manutenção, mas em valores irrisórios.

Ainda, aduziram que não houve alterações no seu ativo
imobilizado, desde o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial.

Judicial,

os

representantes

da

Devedora

se
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3.1 Créditos
O passivo total sujeito à Recuperação Judicial que compôs o Edital do

R$ 9.242.815,36

art. 52, §1º, da Lei n. 11.101/2005, é de R$ 12.673.606,27.
Do total de créditos submetidos ao processo recuperacional pela
Recuperanda, 52% se referem a dívidas da CARUANA S/A – SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. O efeito se dá em decorrência

dos diversos financiamentos realizados para a aquisição de ônibus. O
gráfico ao lado apresenta os valores arrolados pela Recuperanda nas
respectivas classes. Abaixo, apresenta-se o resumo da lista de credores da
Recuperanda:

R$ 3.083.866,90

Valor dos
Créditos

Quantidade
de Credores

Representatividade

Trabalhista

R$ 3.083.866,90

273

24,33%

Quirografária

R$ 9.242.815,36

57

72,93%

R$ 346.924,01

63

2,74%

R$ 12.673.606,27

393

100%

Classe

ME/ EPP
Total

R$ 346.924,01
CLASSE I

CLASSE III

CLASSE IV

3.2 Créditos
Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, mostrase importante destacar os títulos de crédito extraconcursais que
ISSQN a
Recolher
Dívida ativa não
previdenciária

possuam vínculos com (i) adiantamento de contrato de câmbio (ACC); (ii)
cessão fiduciária de títulos e direitos creditórios e (iii) alienação

8%

fiduciária. Nesse sentido, importante destacar que não foram indicados

8%

operações com estas características na petição inicial juntada pela
Devedora. Tal informação será ratificada através da etapa administrativa
de verificação de créditos a ser realizada por esta Equipe.
O passivo fiscal em atraso, até o momento, é de R$ 7.861.929,62,
Dívida ativa
previdenciária

84%

sendo constituído por:
Natureza

R$ 6.599.595,14

%
83,94

DÍVIDA ATIVA NÃO PREVIDENCIÁRIA (PGFN)¹

R$ 653.488,39

8,31

ISSQN A RECOLHER²

R$ 608.846,09

7,74

DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRIA (PGFN)¹

Valor

¹Conforme consulta realizada no dia 06 de junho de 2022 no site da PGFN
(Procuradoria Geral da Fazenda Nacional);
²Conforme balancete com data-base de 31/03/2022.
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4.1 Análise Financeira –
No que concerne às rubricas do ativo da Devedora, observa-se

AV
0,1%
1,0%
0,1%
11,6%
0,0%
12,9%

AH
-60,5%
13,3%
0,0%
3,9%
-11,1%
3,0%

fev/2022
63.595
188.444
29.825
2.301.738
2.135
2.585.738

Realizável a Longo Prazo
Imobilizado
Total do Ativo Não Circulante

1.252.027 6,1%
16.739.202 81,0%
17.991.229 87,1%

0,0%
-0,6%
-0,6%

1.252.027
16.839.226
18.091.253

combustíveis, peças e acessórios. A rubrica Outros Créditos é

Total do Ativo

20.653.554 100,0%

-0,1%

20.676.991

composta por saldos de adiantamentos e valores a reembolsar.

Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Obrigações Trabalhistas
Outras obrigações
Total do Passivo Circulante

2.761.063
885.568
12.281.269
3.947.071
4.686.491
24.561.462

6,2%
2,0%
27,6%
8,9%
10,6%
55,3%

-0,1%
12,9%
2,9%
0,0%
0,6%
1,9%

2.764.568
784.067
11.936.108
3.947.071
4.660.372
24.092.187

Obrigações Tributárias - LP
962.264 2,2%
Empréstimos e Financiamentos - LP 13.981.552 31,5%
Débitos com Pessoas Ligadas
4.914.901 11,1%
Total do Passivo Não Circulante
19.858.717 44,7%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

962.264
13.981.552
4.913.090
19.856.906

Patrimônio Líquido

(23.766.625) -115,1%

2,1%

(23.272.102)

20.653.554 99,2%

-0,1%

20.676.991

Disponível
Estoques
Clientes
Outros créditos
Despesas do exercício seguinte
Total do Ativo Circulante

Total Passivo + Patrimônio Líquido

mar/2022
25.116
213.521
29.825
2.391.965
1.899
2.662.326

que o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa foi devidamente
alterado, conforme solicitação desta Equipe Técnica. Por outro lado,
o saldo apresentado não tem correspondência com os extratos
bancários disponibilizados pelos representantes da Empresa.

O acréscimo de 13% da conta Estoques refere-se a valores de

A respeito do polo passivo, a maior dívida corresponde às

Obrigações Tributárias, na quantia de R$ 12,2 milhões, composta
essencialmente por FGTS e INSS a recolher. A Administração Judicial
sugere que os encargos sociais e as obrigações tributárias sejam
contabilizadas separadamente.
O saldo de Outras Obrigações, representando 10% do passivo
total, é composto por credores diversos e adiantamentos de clientes.
De formas geral, entre os meses de fevereiro e março/2022, as
contas patrimoniais da Recuperanda não apresentaram oscilações
significativas.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação mensal de cada rubrica.
AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo e do passivo.

4.2 Análise Financeira –
Receita Bruta de Vendas
(-) Deduções da receita
(=) Receita Líquida

mar/2022
904.064
(29.277)
874.787

AH
-50%
10%
-51%

fev/2022
1.812.507
(26.705)
1.785.802

(-) Custos dos Serviços Prestados

(705.691)

-53%

(1.510.528)

(=) Resultado Bruto

169.096

-39%

275.274

(-) Despesas Operacionais
(+) Outras Receitas
(=) Despesas Operacionais

(1.318.561)
440
(1.318.121)

418%
418%

(254.655)
0
(254.655)

(=) Resultado Operacional

(1.149.025)

-5672%

20.620

(-) Despesas Financeiras
(+) Receitas Financeiras
(=) Resultado do Exercício

(207.659)
2556%
495
587%
(1.356.189) -10635%

(7.818)
72
12.873

AV – Análise vertical. Demonstra a variação mensal.

Primeiramente, nota-se que, entre os meses de fevereiro e

redução é proporcional à queda de faturamento. Por outro lado,
observa-se um acréscimo de 418% no saldo das Despesas Operacionais.
Com base no balancete do mês de março/2022, os valores mais
expressivos estão vinculados à folha salarial e à manutenção de

equipamentos.
Enquanto no mês de março/2022 houve um lucro contábil de R$ 12
mil reais, o mês de fevereiro/2022 apresentou um prejuízo bastante
significativo: R$ 1,3 milhões – provocado, essencialmente, pelo aumento
do valor desembolsado com as despesas operacionais.
No gráfico a seguir, observa-se a evolução da Demonstração do
Resultado do Exercício:
Receita Líquida

Custos + Despesas

março/2022, a Receita Líquida apresentou uma queda de 50%. Com
base no relato do responsável financeiro da Recuperanda, tal situação

Resultado

1.785.802

874.787

12.873

decorreu tanto da redução do número de linhas ativas quanto da
diminuição da quantidade de passageiros.

(1.356.189)
(2.231.910)

No que tange ao Custo dos Serviços Prestados, verifica-se que a

Mar/2022

(1.773.001)
Fev/2022

4.3 Análise Financeira –
Indicadores
CCL - Capital Circulante Líquido (a)
NCG - Necessidade de Capital de Giro (b)

mar/2022

fev/2022

jan/2022

- 21.899.137 - 21.285.953 - 21.953.040 - 21.638.918
- 1.171.961

- 428.433 - 1.147.321

Fornecedores
Estoques

2021

- 762.589

800.000
600.000

400.000

Liquidez Corrente (c)

0,11

0,12

0,10

0,10

Liquidez Imediata (d)

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquidez Seca (e)

0,10

0,10

0,09

0,10

(200.000)

Liquidez Geral (f)

0,09

0,09

0,08

0,09

(400.000)

Grau de endividamento (g)

2,15

2,10

2,14

2,12

(600.000)

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

*Para a interpretação dos índices de liquidez, 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

Clientes a Receber
NCG

200.000
0

(800.000)
(1.000.000)
(1.200.000)

2021

jan/22

fev/22

mar/22
0,11
0,10
0,09

0,10
0,10
0,09

0,00

0,00

2021

jan/22

fev/22

mar/22

Liquidez Corrente

Liquidez Imediata

Liquidez Seca

Liquidez Geral
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5.1 Cumprimento das
Na condição de auxiliar do Juízo, além de manter os credores

Cumpre destacar que, após o ajuizamento do procedimento

informados acerca do andamento das atividades da Recuperanda e dos

recuperatório, não foram contraídos novos empréstimos e adquiridos ou

trâmites processuais, um dos papéis da equipe de Administração Judicial

vendidos bens do ativo imobilizado da Empresa.

é o de fiscalizar as atividades das empresas em Recuperação Judicial,
especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações que lhes
são impostas pela Lei nº 11.101/05.
Realizou-se conferência virtual no dia 07 de junho de 2022, conforme
mencionado nas páginas 18 e 19 deste relatório, momento no qual o Sr.
João Miranda, representante da Recuperanda, afirmou que as atividades
operacionais da Empresa, no momento, se resumem a contratos de
locação mensal.
A Devedora está cumprindo parcialmente as obrigações contraídas
após o ajuizamento da Recuperação Judicial, conforme citado
anteriormente (página 19). Atualmente, há R$ 110 mil reais em aberto
referentes, principalmente, a valores de vale-alimentação e combustível.

Ainda, há tributos em atraso, conforme já destacado em tópico específico
(página 22).

Por sua vez, os honorários em favor desta Administração Judicial
ainda estão pendentes de fixação pelo juízo.
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• 6. Glossário

Pulsecolor

7.
➢ 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.
➢ GRAU DE ENDIVIDAMENTO – identifica a proporção de ativos da Recuperanda que são financiados por recursos de terceiros, ou seja, por dívidas que
devem ser liquidadas em data futura.
➢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.
➢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.
➢RENTABILIDADE SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO - mostra percentual de lucro líquido ou prejuízo líquido auferido relacionado ao montante total aplicado
pelos acionistas.
➢VALOR CONTÁBIL – em termos contábeis, é o montante pelo qual um determinado ativo ou passivo está reconhecido no balanço.

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

Camila Rhoden
Equipe Jurídica

José Paulo Japur
Advogado Corresponsável
OAB/RS nº 77.320

Daniel Kops
Coordenador Contábil
CRC/RS 96.647/O-9

Victoria Cardoso Klein
Advogada Corresponsável
OAB/RS 111.077

Juliana Reschke
Equipe Contábil

