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EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL DA 

COMARCA DE SANTA ROSA(RS): 

 

 

 
 

Processo nº 028/1.16.0000281-8 

 

 

 

GENIL ANREATTA, administrador judicial da 

empresa DANIELSSON e KOLLING LTDA – 

PASSAPORT, (em Recuperação Judicial), vem, 

perante Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 

11.101/2055, apresentar o relatório mensal das 

atividades da Recuperanda no mês de Junho de 

2016, conforme passa a aduzir:  

 

 
1.O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, 

atendendo ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as informações de 

suas atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de 

forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de Junho de 

2016, salientando que todos os documentos que o compõem estão à 

disposição das partes interessadas no endereço do Administrador Judicial, 

sito a Rua Sete de Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo Ângelo, 

informando também, que o presente está disponível no site 

www.recuperacaojudicial.net.br  

  
 
 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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2.SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  
 
 

 Após análise de documentos e informações 

obtidas junto a Recuperanda, demonstramos a seguir resumo de suas 

atividades. 

 
No mês de Junho de 2016 as vendas do mês 

alcançaram o patamar de R$ 21.787,00 (vinte e um mil setecentos e oitenta e 

sete reais), tendo as mercadorias vendidas, um custo no valor de R$ 

8.718,32.  

A empresa teve um total de despesas no Mês de 

Junho de R$ 20.134,00, tendo como resultado líquido o valor de R$ 764,00. 

 

A empresa diz que teve uma grande queda nas 

vendas, face a ausência de mercadorias, devido a dificuldade na aquisição 

das mesmas, por causa da inscrição negativa no CNPJ da empresa.  

 

Aduz por fim que a empresa continua sem a 

máquina de cartão da empresa Redecard, o que dificulta as vendas, bem 

como permanece sem os talões de cheques, o que dificulta ainda mais a 

compra de mercadorias. 

 

 

   Santa Rosa, 11 de julho de 2016. 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


