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 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL DE OFFICE SHOP – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., 

vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim requerer a juntada do relatório das 

atividades da Recuperanda relativo ao período de 1°/04/2019 a 31/07/2019, como segue: 

 Excelência, no período abrangido pelos meses ora analisados, 

verifica-se que a Recuperanda prossegue com sérias dificuldades econômicas financeiras, 

muito embora tenha obtido bons resultados em alguns meses, conforme se verifica nas 

análises a seguir expostas:  

  

 ABRIL DE 2019:  

 O índice de liquidez corrente da Recuperanda, em abril de 2019 

era de 0,86, o que equivale dizer que, para cada um real devido, a Empresa possuía 



capacidade para honrar com oitenta e seis centavos, índice idêntico àquele obtido em 

31/03/2019. Já o índice de liquidez geral da Empresa voltou a cair, cifrando-se em apenas 

0,68 naquele mês. 

 Ainda em abril de 2019 a Recuperanda obteve um faturamento 

de R$ 34.811,81 (trinta e quatro mil, oitocentos e onze reais e oitenta e um centavos), que 

gerou um lucro pouco expressivo, da ordem de R$ 140,07 (cento e quarenta reais e sete 

centavos). Até aquele exercício o faturamento acumulado no ano foi de R$ 204.058,79 

(duzentos e quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos) e os lucros 

acumulados foram de R$ 93.031,08 (noventa e três mil e trinta e um reais e oito centavos). 

 A Recuperanda mantinha cinco funcionários ativos em abril de 

2019. 

 

 MAIO DE 2019:   

 Em maio de 2019 a Empresa apresentou o resultado líquido 

mensal negativo (prejuízo), no importe de R$ 30.957,16 (trinta mil, novecentos e cinquenta 

e sete reais e dezesseis centavos), mantendo ainda lucro acumulado no ano, no montante de 

R$ 62.073,92 (sessenta e dois mil e setenta e três reais e noventa e dois centavos).  

 No mês sob análise houve uma mudança nos índices de liquidez 

corrente e liquidez geral por conta da reclassificação de contas. A conta juros sob o 

empréstimos e financiamento sob a apropriar foi creditada no ativo não circulante, na 

totalidade de R$ 291.438,80 (duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e oito 

reais e oitenta centavos), enquanto que a conta redutora do passivo circulante (-), referente 

a encargos de feridos a apropriar, teve provisão na totalidade de R$ 309.063,02 (trezentos e 



nove mil e sessenta e três reais e dois centavos).  

 Por conta de tais alterações na sistemática contábil, o índice de 

liquidez corrente da Recuperanda, em maio de 2019 passou a ser de 1,28 e o índice de 

liquidez geral da Empresa passou para 1,13, fruto de um ativo total de R$ 1.332.855,51 

(um milhão, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 

um centavos) e de um passivo total de R$ 1.183.119,22 (um milhão, cento e oitenta e três 

mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos). 

 A Recuperanda, no mês em análise obteve um faturamento de 

R$ 31.889,05 (trinta e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), fazendo 

com que o faturamento anual passasse a ser de R$ 235.947,84 (duzentos e trinta e cinco 

mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Naquele mês, 

conforme já referido, a Empresa gerou prejuízo, que foi da ordem de R$ 30.957,16 (trinta 

mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), o que reduziu os lucros 

acumulado no ano para R$ 62.073,92 (sessenta e dois mil e setenta e três reais e noventa e 

dois centavos).  

 Em maio de 2019 a Recuperanda mantinha quatro empregados 

ativos, tendo ocorrido uma demissão naquele mês. 

 

 JUNHO DE 2019:  

  Ao contrário do ocorrido no mês de maio, quando teve 

resultado negativo, em junho de 2019 a Empresa apresentou o resultado líquido mensal 

positivo, no importe de R$ 2.537,69 (dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e 

nove centavos), resultado de um faturamento mensal de R$ 24.297,99 (vinte e quatro mil, 



duzentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), que elevou o faturamento anual 

para R$ 169.790,41 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e noventa reais e quarenta e 

um centavos) e o lucros acumulados no ano para R$  64.611,61 (sessenta e quatro mil, 

seiscentos e onze reais e sessenta e um centavos). 

 Em junho de 2019 o índice de liquidez corrente da Recuperanda, 

em consequência de um ativo circulante de R$ 665.120,58 (seiscentos e sessenta e cinco 

mil, cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos) e de um passivo circulante de R$ 

515.395,86 (quinhentos e quinze mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), era de 1,29 e o índice de liquidez geral da Empresa era de 1,13. 

 Em maio de 2019 a Recuperanda mantinha quatro empregados 

ativos, não tendo ocorrido admissões ou demissões naquele período. 

 

 JULHO DE 2019: 

 O mês de julho de 2019 apresentou uma queda acentuada nos 

índices liquidez da Recuperanda, visto que sua liquidez corrente baixou para 0,84 e 

liquidez geral para 0,39, muito embora a mesma haja apresentado um crescimento em seu 

faturamento, que foi de R$ 71.773,45 (setenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e 

quarenta e cinco centavos) naquele mês, elevando o acumulado do ano para R$ 330.406,36 

(trezentos e trinta mil, quatrocentos e seis reais e trinta e seis centavos). Em julho de 2019 

a empresa teve um lucro líquido de R$ 5.241,01 (cinco mil, duzentos e quarenta e um reias 

e um centavo). 

 Naquele mês a Recuperanda possuía empréstimos e 

financiamentos bancários em aberto, além de impostos e obrigações sociais pendentes de 



pagamento. Os empréstimos e financiamentos do passivo não circulante representavam 

56% do passivo total e o saldo de fornecedores a pagar representava 48% do passivo 

circulante.  

 O número de funcionários da Devedora, no total de quatro 

colaboradores, permaneceu estável em relação aos dois meses anteriores. É o Relatório! 

 

 À CONSIDERAÇÃO DE V. EXA.. 

 

 NOVO HAMBURGO, 10 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


