
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE IVOTI – RS. 

 

PROCESSO Nº 1160000601-9 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 

AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA. E OUTRAS. 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA, 

CARGOLUB TRANSPORTES LTDA, FORTILUB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA e 

ESPANHA COMÉRCIO DE FILTROS LTDA - EPP, vem, respeitosamente, a presença 

de V. Exa., a fim de apresentar o relatório de atividades das Recuperandas que segue em 

anexo, para conhecimento deste MM. Juízo. 

   

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 IVOTI, 13 DE JUNHO DE 2018. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 



 

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

 

 Excelência, nos cinco primeiros meses deste ano o Grupo 

Empresarial vem dando sinais de recuperação, uma vez que tem apresentado lucro bruto em 

suas operações mercantis, embora ainda as margens de lucro líquido não sejam suficientes 

para gerar uma expectativa concreta de recuperação das Empresas. 

 Em janeiro deste ano, o faturamento da Recuperanda foi de R$ 

538.518,22 (quinhentos e trinta e oito mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), 

enquanto que as compras no período totalizaram R$ 422.529,84 (quatrocentos e vinte e dois 

mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos). A Empresa contava com 15 

funcionários, sendo 01 demitido no curso do mês. 

 No mês de fevereiro, o faturamento da Recuperanda foi de R$ 

463.249,01 (quatrocentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e nove reais e um centavo), 

sendo que as compras no período totalizaram R$ 305.452,45 (trezentos e cinco mil, 

quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). No início daquele mês a 

Empresa possuía 14 funcionários, tendo feito uma admissão e uma demissão. 

 Já no mês de março, enquanto o faturamento da Recuperanda foi de 

R$ 528.126,32 (quinhentos e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais e trinta e dois 

centavos), suas compras totalizaram R$ 377.824,50 (trezentos e setenta e sete mil, oitocentos 

e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Naquele mês a Empresa manteve os mesmos 14 

funcionários do mês anterior, tendo realizado duas admissões e três demissões. 



 Em abril, o faturamento da empresa foi de R$ 505.143,33 

(quinhentos e cinco mil, cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos), e suas compras 

importaram em R$ 325.884,32 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e dois centavos), sendo que ela passou a ter 13 funcionários, com uma admissão 

e uma demissão. 

 Finalmente, no mês de maio, o faturamento da Empresa foi de R$ 

435.834,94 (quatrocentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e 

quatro centavos). Em razão de duas demissões, sem contrapartida nas admissões, a 

Recuperanda teve seu quadro de funcionários reduzido para 11 colaboradores. 

 

 IVOTI, 13 DE JUNHO DE 2018. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

  

  

 

 


