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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/08/2019 à 31/12/2019, como segue: 

 Excelência, a análise conjunta dos balancetes que instruem este 

relatório demonstra que ao longo do segundo semestre de 2019 a Recuperanda permaneceu 

com todos os seus principais indicadores, utilizados para aferir sua situação econômico-

financeira inalterados pois, durante todo o período o índice de liquidez corrente da 

Empresa permaneceu engessado em 0,28, o índice de liquidez geral em 0,66 e o grau de 

endividamento em 1,22. 

 O faturamento mensal da Empresa variou de R$ 28.380,23 

(vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais e vinte e três reais), em agosto de 2019, para R$ 

27.834,31 (vinte e sete mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), em 

dezembro do mesmo ano, sem apresentar variações significativas em seu desempenho ao 



longo dos demais meses. 

  A Empresa passou a ter lucros líquidos em todos os meses 

analisados, passando de um resultado negativo da ordem de R$ 52.145,64 (cinquenta e dois 

mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), em agosto de 2019, para 

um resultado positivo de R$ 7.021,94 (sete mil e vinte e um reais e noventa e quatro reais), 

em dezembro de 2019. O faturamento bruto no ano foi de R$ 357.838,77 (trezentos e 

cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos). No período 

analisado não houveram demissões ou admissões de funcionários. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 MONTENEGRO, 19 DE FEVEREIRO 2020. 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


