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ANDREATTA & GIONGO CONSULTORES 

ASSOCIADOS S/S, Administradora Judicial de M-

LIGHT LANTERNAS LTDA E R.G.R. 

PARTICIPAÇÕES 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 das atividades das Recuperandas nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2021, conforme 

passa a aduzir:  

 

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

O pedido de Recuperação Judicial das empresas M-

Light Lanternas Ltda. e R.G.R. Participações Ltda foi deferido em 20 de 

maio de 2019, pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul .  

Destaque-se que desde o deferimento da RJ, as 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/


ANDREATTA & GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS S/S 
Falências e Recuperações Judiciais Pág.2 

Av. Venâncio Ayres, 1720 – Centro - Santo Ângelo (RS) – (55) 3312.9391 – (55) 99961.8281 
Av. Benjamin Constant, 980, cjto 301/302, Centro, Lajeado (RS) - (51) 3714-1310 – (51) 99995.5276  

www.recuperacaojudicial.net.br 

 

 

Recuperandas 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 janeiro efevereiro de 

2021, bem como prestaram informações acerca das atividades desenvolvidas 

desde então. 

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 e fevereiro de 

2021. Salientamos que as informações a seguir foram fornecidas pelas 

Recuperandas e os documentos contábeis que deram origem a este 

informativo estão disponíveis no setor de Contabilidade das Recuperandas.  

O presente relatório também está disponível no site 

www.recuperacaojudicial.net.br. 

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  

As Recuperandas relatam que, com a superlotação 

dos hospitais em decorrência do grande aumento de positivados com Covid-

19 e a eminência de decretação da bandeira preta em todo estado, o mês de 

janeiro foi um mês que sofreu grande impacto nos seus resultados. 

Já no mês de fevereiro, com a decretação da 

bandeira preta em todo estado do Rio Grande do Sul, as empresas 

necessitaram reduzir a mão de obra em 75% e, por consequência, a produção 

das empresas sofreram uma queda importante.  
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 O lockdown decretado nos estados de Santa 

Catarina, Paraná e São Paulo também interferiram nos resultados 

apresentados pelas Recuperandas, eis que elas também atuam nestes 

estados.  

As empresas referem que nem todos os tributos 

estão sendo recolhidos, de modo que estão em aberto PIS, COFINS, INSS e IPI. 

Todavia, o FGTS, o ICMS e demais retenções federais estão sendo recolhidas 

tempestivamente. Os impostos de importações (IPI, ICMS, PIS e COFINS), que 

somam em torno de R$ 180.000,00 mensais, também estão sendo mantidos 

em dia. 

As despesas com luz, água, salários, fornecedores, 

valores não sujeitos à Recuperação Judicial estão sendo mantidas em dia.  

O quadro de colaboradores das empresas conta, 

atualmente, com 32 funcionários. 

As Recuperandas relataram que, recentemente, foi 

adquirida uma embaladora automática em razão do processo ser manual. 

Deste modo, as empresas podem realocar 50% dos funcionários para outros 

setores e dispensar a outra metade. O valor do investimento foi R$ 19.686,00 

e a empresa terá carência para iniciar o pagamento. 

Ainda, as empresas informaram que, diante das 

dificuldades enfrentadas, no mês de fevereiro, necessitaram contrair um 

empréstimo no valor de R$ 64.000,00 junto a Securitizadora GMS S/A., com 

prazo de 45dias, para realizar o pagamento dos salários dos funcionários.  
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Tecidos estes apontamentos iniciais, passamos para 

a análise dos documentos e informações contábeis obtidas junto às 

Recuperandas. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, as empresas 

apresentaram os seguintes resultados: 

Jan/2021 
RGR 

PARTICIPAÇÕES 
M-LIGHT 

LANTERNAS 

RECEITAS              -  R$ 956.429,08 

CUSTOS E DESPESAS R$ 2.640,00  R$ 984.761,52 

RESULTADO DO 
PERÍODO 

- R$ 2.640,00 - R$ 28.332,44 

 

fev/2021 
RGR 

PARTICIPAÇÕES 
M-LIGHT 

LANTERNAS 

RECEITAS              -  R$ 722.838,80 

CUSTOS E DESPESAS R$ 2.640,00  R$ 741.083,77 

RESULTADO DO 
PERÍODO 

- R$ 2.640,00 - R$ 18.244,97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As receitas e despesas obtidas pelo Grupo 

Econômico nos últimos seis meses, foram as seguintes: 
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Confome se observa na imagem gráfica acima e das 

dificuldades anteriormente referidas, as Recuperandas não apresentaram 

lucro nos últimos meses.  

Os Resultados obtidos pelas empresas estão 

demonstrados no gráfico abaixo: 

 

O ano de 2020 foi um ano de muitas dificuldades 

principlamente em razão dos reflexos da pandemia do Covid-19. Os reajustes 

nos custos da matéria prima das empresas ocorreram mensalmente e as 

empresas não conseguiram  repassar  todos esses custos simultaneamente, 

de modo que acumularam prejuízos importantes no decorrer do ano.  

Muito embora a empresa tenha registrado prejuízos 

nos dois primeiros meses de 2021, janeiro e fevereiro são, historicamente, 

meses de queda no faturamento das empresas. Este ano, muitos clientes das 

empresas adotaram  feriado prolongado no carnaval, em razão das 

dificuldades ocasionadas pela pandemia, o que também refletiu no 

faturamento das Recuperandas.    
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Por fim, embora as empresas tenham registrado 

prejuízos no primeiro mês de 2021, este prejuízo é o menor dos ultimos seis 

meses e 88,47% menor o que o prejuízo registrado no mesmo período do ano 

anterior.  Já os prejuízos registrados no mês de fevereiro representam apenas 

8,21% daquele registrado em fevereiro de 2020. 

 

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 nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2021. 

 

Caxias do Sul-RS, 29 de março de 2021. 

 

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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