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 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE MARISA ISOLETE QUEVEDO PORTO EIRELI., vêm, respeitosa-

mente, a presença de V. Exa., a fim de apresentar o relatório de atividades da Recuperanda 

no período de 1º/05/2019 à 31/05/2019, como segue: 

 Excelência, no mês de maio do corrente ano, a situação da 

Recuperanda praticamente repetiu os números obtidos nos meses anteriores, visto que a 

Empresa continua tendo um fraco faturamento, o qual, naquele exercício, foi de apenas R$ 

5.136,66 (cinco mil, cento e trinte e seis reais e sessenta e seis centavos), permanecendo 

sua receita de alugueres, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, como 

a sua principal fonte de custeio. 

 No mês em análise, a Devedora teve um prejuízo na ordem de 

R$ 9.564,91 (nove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), 

elevando o prejuízo anual para R$ 52.470,84 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta 

reais e oitenta e quatro centavos), frente a um faturamento anual de R$ 161.280,53 (cento e 



sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), equivalendo o 

prejuízo acumulado no ano a quase 1/3 do faturamento total da Empresa. 

 Os demais indicadores da Recuperanda também são 

preocupantes, eis que seu índice de liquidez corrente é de apenas 0,27 como resultado de 

um ativo circulante de R$ 1.812.785,82 (um milhão, oitocentos e doze mil, setecentos e 

oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) frente a um passivo circulante de R$ 

6.680.043,06 (seis milhões, seiscentos e oitenta mil, quarenta e três reais e seis centavos). 

 O grau de endividamento da Empresa, índice utilizado para 

aferir a garantia de pagamento dos credores, era de 1,22 em maio de 2019, o que significa 

que, caso liquidado todo o ativo para pagamento do passivo da Devedora, para cada um 

real devido, ficariam vinte e dois centavos a descoberto, visto que seu ativo total era de R$ 

5.493.616,74 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seiscentos e dezesseis reais 

e setenta e quatro centavos), insuficiente para fazer frente ao pagamento integral do seu 

passivo total, que era de R$ 6.699.507,64 (seis milhões, seiscentos e noventa e nove mil, 

quinhentos e sete reais e sessenta e quatro centavos). 

   Acrescente-se ainda que, no período analisado, não houveram 

admissões nem demissões de funcionários. É o Relatório! 

  

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 MONTENEGRO, 16 DE JULHO 2019. 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


