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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/06/2019 à 31/07/2019, como segue: 

 Excelência, nos meses de junho e julho do corrente ano, a 

situação da Recuperanda não apresentou grandes alterações em relação aos meses 

anteriores, visto que em 31 de julho de 2019, seu índice de liquidez corrente permaneceu 

estagnado em apenas 0,27, como resultado de um ativo circulante de R$ 1.846.305,52 (um 

milhão, oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos,), frente a um passivo circulante de R$ 6.718.188,62 (seis milhões, setecentos e 

dezoito mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Já seu índice de 

liquidez geral, que mede a capacidade da empresa para solver seu passivo total em caso de 

liquidação de todos os ativos, era de 0,66, o que equivale dizer que, em caso de liquidação 

da empresa, em 31/07/2019, ela dispunha de apenas sessenta e seis centavos para cada um 



real devido aos seus credores. O grau de endividamento da Recuperanda - índice utilizado 

para aferir a garantia de pagamento dos credores - era de 1,18 em 31 de julho de 2019,  

 O faturamento acumulado até 31 de julho de 2019, foi de R$ 

161.280,53 (cento e sessenta e um mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e três 

centavos), sendo que em junho de 2019, a empresa teve um faturamento de R$ 29.432,34 

(vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), que gerou 

um lucro bruto de R$ 26.311,29 (vinte e seis mil, trezentos e onze reais e vinte nove 

centavos) e um lucro líquido de R$ 1.766,25 (um mil, setecentos e sessenta  e seis reais e 

vinte e cinco centavos) e, em julho de 2019, os números foram semelhantes, pois seu 

faturamento foi de R$ 28.579,34 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta 

e quatro centavos), seu lucro bruto atingiu R$ 29.109,18 (vinte e nove mil, cento e nove 

reais e dezoito centavos), resultando em um lucro líquido de R$ 2.416,89 (dois mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos). 

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

admissões nem demissões de funcionários. É o Relatório! 

  

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 MONTENEGRO, 10 DE OUTUBRO 2019. 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


