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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) 2ª DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE IJUÍ – 
RIO GRANDE DO SUL. 

 

PROCESSO DIGITALIZADO Nº 5000170-18.2016.8.21.0016. 
PROCESSO ORIGINÁRIO 016/1.16.0007593-0 

 

ANDREATTA & GIONGO CONSULTORES 

ASSOCIADOS S/S, Administradora Judicial de 

GEMA COMÉRCIO E VESTUÁRIO LTDA. – ME e 

BETINA COMÉRCIO E VESTUÁRIO LTDA.  (em 

Recuperação Judicial), vem, perante Vossa 

Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 

22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, 

apresentar o relatório mensal das atividades das 

Recuperandas no período Janeiro a Setembro de 

2020, conforme passa a aduzir:  

 

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

O pedido de Recuperação Judicial das empresas 

GEMA COMÉRCIO E VESTUÁRIO LTDA. – ME e BETINA COMÉRCIO E 

VESTUÁRIO LTDA. foi deferido em dezembro de 2016, pelo juízo da 2ª Vara 

Cível da Comarca de Ijuí-RS.  
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O Plano de Recuperação Judicial, apresentado 

pelas Recuperandas em abril de 2017, foi aprovado em Assembleia Geral 

de Credores no dia 14 de maio de 2019.  

Em 26 de agosto de 2019 o Juízo Recuperacional 

concedeu a Recuperação Judicial às Recuperandas Gema Comércio e 

Vestuário Ltda. – Me e Betina Comércio e Vestuário Ltda. 

As Recuperandas, desde o deferimento da 

Recuperação Judicial, vêm buscando atender ao que determina o art. 52, 

IV da Lei 11.101/2005. Apresentaram a esta Administradora Judicial, as 

contas demonstrativas mensais referente aos meses de abril a setembro 

de 2020, bem como prestaram informações acerca das atividades 

desenvolvidas. 

Diante disto, juntamos aos autos o presente 

relatório, o qual tem por finalidade a apresentação de forma sintética 

das atividades das Recuperandas durante os meses de janeiro a setembro 

de 2020. Salientamos que as informações a seguir foram fornecidas pelas 

Recuperandas e os documentos contábeis que deram origem a este 

informativo encontram-se disponíveis junto ao setor de contabilidade 

das Recuperandas. 

O presente relatório também está disponível no 

site www.recuperacaojudicial.net.br. 
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2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  

Ciente dos impactos econômicos que a pandemia 

do Covid-19 vem gerando em diversas atividades empresariais, 

especialmente àquelas consideradas não essenciais, a Administração 

Judicial tem buscado acompanhar os principais reflexos desta nas 

empresas em Recuperação Judicial.  

No caso em apreço, pelo ramo de atividade que 

exercem – comércio e vestuário e com a chegada da pandemia ao estado 

do Rio Grande do Sul em meados de março de 2020, as Recuperandas 

fecharam as portas por 15 dias em abril, conforme decreto estadual e, 

posteriormente, permaneceram com fechamento parcial por mais 30  

dias. 

As empresas relatam que, com a chegada da 

pandemia do Covid-19 no estado, o faturamento da loja sofreu uma 

drástica redução, tendo apresentado uma queda de cerca de 60% do 

faturamento. 

Diante da brusca redução no faturamento, as 

Recuperandas informam que apenas o INSS e o FGTS sobre a folha de 

pagamento dos colabores – em número de sete, foram mantidos em dia.  

Da análise dos documentos e informações obtidas 

junto às Recuperandas, verificamos que, no primeiro trimestre de 2020, 

a Recuperada Gema Comércio e Vestuário Ltda. – Me apresentou uma 
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Receita acumulada no montante de R$ 317.453,74. Já a Recuperanda 

Betina Comércio e Vestuário Ltda. não apresentou Receitas no período, 

apenas registrou uma despesa de R$ 402,06. 

Embora a Receita acumulada pareça satisfatória 

para o cenário atual, quando realizadas as deduções da receita com 

impostos, devoluções e custos da mercadoria, a empresa apresenta um 

Lucro Bruto acumulado negativo, na casa dos 60 mil reais.  

No que tange aos resultados obtidos, o primeiro 

trimestre de 2020, registrou um prejuízo de -R$ 109.405,84. 

Já no período de abril a setembro, verificamos que 

foram auferidas as seguintes Receitas Líquidas:  

Do gráfico acima, é possível perceber que, 

gradativamente, o faturamento das empresas está retornando aos 

patamares pré-pandemia, gerando certa perspectiva de melhora no 

mercado em geral. 
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Embora a Receita Líquida, apresentada acima, 

pareça satisfatória frente ao cenário atual, quando realizadas as 

deduções da receita líquida com impostos, devoluções e custos da 

mercadoria, as empresas apresentaram o seguinte cenário de Lucro 

Bruto: 

As Recuperandas informam que, diante da brusca 

redução do faturamento, os impostos estaduais e federais ficaram em 

aberto, mas as empresas referem que irão aderir as prorrogações e/ou 

renegociações sinalizadas pelo governo. 

No que tange aos resultados obtidos, as 

Recuperandas apresentaram, em 30 de setembro de 2020, um prejuízo 

acumulado de -R$ 223.735,73. Vejamos os resultados obtidos nos últimos 

seis meses: 
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DIANTE DO EXPOSTO, em atendimento ao disposto 

no artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei 11.101/2005, apresentamos o 

presente relatório acerca das atividades realizadas pelas Recuperandas no 

período de janeiro a setembro de 2020. 

 

Ijuí/RS, 18 de novembro de 2020. 

ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/S 

       Genil Andreatta                         Luciano José Giongo 
        OAB/RS 48.432                              OAB/RS 35.388 
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