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 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA RECUPERAÇÃO 

DE JUDICIAL DE GERSON GAUER & CIA LTDA. – ME., vêm, respeitosamente, a 

presença de V. Exa., a fim de apresentar o relatório de atividades da Recuperanda no 

período de 1º/01/2020 à 31/01/2020 e 1º/02/2020 à 29/02/2020, como segue: 

  

 JANEIRO DE 2020: 

 Excelência, conforme consta do balancete em anexo, no mês de 

janeiro de 2020, a Recuperanda obteve um lucro bruto da ordem de R$ 173.902,75 (cento e 

setenta e três mil, novecentos e dois reais e setenta e cinco centavos), resultado de um 

faturamento total que atingiu R$ 991.316,90 (novecentos e noventa e um mil, trezentos e 

dezesseis reais e noventa centavos), do qual, deduzidas as compras e despesas 

operacionais, resultou em um lucro líquido de R$ 22.690,35 (vinte e dois mil, seiscentos e 

noventa reais e trinta e cinco centavos). 

 No período analisado, a Empresa apresentava um grau de 

endividamento de 1,05, resultado de um passivo total de R$ 2.494.384,98 (dois milhões, 



quatrocentos e noventa quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), frente a um ativo total de R$ 2.376.191,21 (dois milhões, trezentos e setenta e 

seis mil, cento e noventa e um reais e vinte e um centavos). Em janeiro de 2020, a 

Devedora permanecia insolvente, tanto no curto, quanto no médio e no longo prazo, visto 

que, respectivamente, apresentava uma liquidez corrente de 0,74 e uma liquidez geral de 

0,91. A Empresa só se torna solvente quando tais índices atingem ou ultrapassam 1,0. 

  A Recuperanda demitiu dois funcionários no mês de janeiro 

de 2020, ambos com salários-hora de R$ 5,70, sendo um operador de caixa e um repositor 

de estoques. Não admitiu funcionários naquele mês. 

 

 FEVEREIRO DE 2020: 

 No mês de fevereiro de 2020 a Recuperanda obteve um 

resultado positivo bastante superior ao mês anterior, pois todos os seus indicadores 

apresentaram melhoras. Seu lucro bruto foi de R$ 320.713,88 (trezentos e vinte mil, 

setecentos e treze reais e oitenta e oito centavos), resultado de um faturamento de R$ 

1.029.272,61 (um milhão e vinte nove mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e um 

centavos). Abatidas as despesas operacionais, a Recuperanda obteve um lucro líquido no 

valor de R$ 161.521,12 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e doze 

centavos), o que elevou o lucro acumulado no ano para R$ 184.211,47 (cento e oitenta e 

quatro mil, duzentos e onze reais e quarenta e sete centavos).  

 Os índices utilizados para mensurar o desempenho econômico-

financeiro da Devedora apresentaram a mesma evolução pois, em fevereiro de 2020, sua 

liquidez corrente subiu para 0,84, significando que, naquele mês, para cada um real devido 



para os seus credores no curto prazo a Empresa tinha disponibilidades para honrar com 

oitenta e quatro centavos. No médio e longo prazo sua situação já se mostrava quase 

estabilizada, pois sua liquidez geral era de 0,98, o que equivale dizer que, para cada um 

real devido aos seus credores no médio e longo prazo, a Recuperanda, em caso de 

liquidação de seus ativos, possuía disponibilidade para honrar com o  pagamento de 

noventa e oito centavos. 

  Já o seu grau de endividamento, pela primeira vez desde o 

início do processo de recuperação judicial, ficou abaixo de 1,0, cifrando-se em 0,98, índice 

resultante de um passivo total de R$ 2.490.531,71 (dois milhões, quatrocentos e noventa 

mil, quinhentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), frente a um ativo total de R$ 

2.533.746,66 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e quarenta e seis reais 

e sessenta e seis centavos). Ou seja, embora ainda muito endividada (o ideal, nas empresas 

saudáveis é que o grau de endividamento não ultrapasse 0,5), a Recuperanda, pela primeira 

vez, viu o valor de seu ativo total ultrapassar o valor do passivo total. 

 A exemplo de janeiro, em fevereiro de 2020 a Recuperanda 

demitiu dois funcionários, com salários-hora de R$ 5,70,  sendo novamente um operador 

de caixa e um repositor de estoques e, em contrapartida, admitiu outros dois funcionários 

pelos mesmos salários e para as mesmas funções dos demitidos. É o Relatório! 

 

 MONTENEGRO, 15 DE ABRIL DE 2020. 
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