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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 

relativo aos períodos de 1º/01/2020 à 31/01/2020 e 1º/02/2020 à 29/02/2020, como segue: 

 

 JANEIRO DE 2020: 

  A Recuperanda, em janeiro de 2020, não apresentou grandes 

diferenças na performance econômico-financeira que marcou o exercício de 2019. Sua 

principal receita continuou sendo os alugueres, no importe mensal de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais), visto que obteve um faturamento pífio, de apenas R$ 5.759,72 (cinco mil, 

setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos). Tais receitas geraram um 

lucro bruto de R$ 30.390,90 (trinta mil, trezentos e noventa reais e noventa centavos) que 

foi integralmente tragado pelas despesas operacionais, que atingiram o montante de R$ 

73.236,65 (setenta e três mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos). O 



prejuízo líquido daquele exercício foi de R$ 42.787,19 (quarenta e dois mil, setecentos e 

oitenta e sete reais e dezenove centavos). 

 Em janeiro de 2020, a Recuperanda apresentava ima liquidez 

corrente de 0,28 e uma liquidez geral 0,66, situação de aparente insolvência. Seu grau de 

endividamento era de 1,22, resultante de um passivo total de R$ 6.871.226,79 (seis 

milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e setenta e nove reais), 

frente a um ativo total de R$ 5.621.015,39 (cinco milhões, seiscentos e vinte e um mil e 

quinze reais e trinta e nove centavos). Não houveram admissões ou demissões de 

funcionários no período analisado. 

 

 FEVEREIRO DE 2020: 

 Em fevereiro de 2020 os índices utilizados para medir a 

performance da Devedora permaneceram praticamente inalterados, pois sua liquidez geral 

e seu grau de endividamento repetiram o mês anterior, cifrando-se em 0,66 e 1,22, 

respectivamente. Já a liquidez corrente sofreu uma leve alteração para melhor, pois passou 

de 0,28 em janeiro, para 0,29 em fevereiro. Mesmo assim, pode se dizer que, no curto 

prazo, a Recuperanda não tem condições de solver com seu passivo, pois a cada um real 

devido aos seus credores, no curto prazo, tem disponibilidade para pagar apenas 29 

centavos.  

 No mês em análise, a Empresa obteve um lucro bruto de R$ 

26.693,41 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), 

resultado da receita de alugueis de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais e de um 

faturamento de apenas R$ 3.906,77 (três mil, novecentos e  seis reais e setenta e sete reais). 

Embora a receita de fevereiro tenha sido inferior à receita de janeiro, houve uma queda 



brutal nas despesas operacionais da Recuperanda, que baixaram para R$ 18.527,27 

(dezoito mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), resultando em um 

lucro no exercício da ordem  de R$ 9.185,40 (nove mil, cento e  oitenta e cinco reais e 

quarenta centavos). Assim como ocorreu em janeiro, não houveram demissões ou 

admissões na Empresa em Recuperação Judicial também no mês de fevereiro do corrente.  

 Os números expressos nos balancetes em anexo, analisados 

neste Relatório, demonstram à saciedade que a Recuperanda, embora venha cumprindo 

com o Plano de Recuperação Judicial, continua inspirando sérios cuidados, pois dispõe de 

uma saúde econômico-financeira extremamente frágil, especialmente por conta de seu 

insignificante faturamento mensal, frente à grandiosidade de seu Passivo. 

  

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 MONTENEGRO, 08 DE ABRIL DE 2020. 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


