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 EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE  

SANTA ROSA(RS): 

 

 

 

 

Processo nº 5001424-87.2016.8.21.0028 

 

 

 
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 

11.101/2005, apresentar o relatório mensal das 

atividades da Recuperanda nos meses de Julho de 

2021, conforme passa a aduzir: 

 

 

 

1. DO 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. 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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Este relatório tem por finalidade a apresentação 

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

de 2021, salientando que as informações a seguir foram fornecidas pela 

Recuperanda, sendo que os documentos que deram origem a este  

informativo estão à disposição dos credores junto ao setor de 

contabilidade da empresa. 

O presente relatório também está disponível no 

site www.recuperacaojudicial.net.br. 

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA: 

 
Após análise de documentos e informações 

obtidas junto a Recuperanda, verificamos que a empresa auferiu no mês 

de julho R$ 18.104,35. Abaixo a imagem gráfica das Receitas obtidas: 

 

O mês de julho matem o faturamento da empresa 

nos mesmos patamares dos meses anteriores em decorrência das 

liquidações das peças da coleção inverno. 
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A empresa refere que vem trabalhando com a 

campanha de vendas “Compre Aqui” do sindilojas e vem notando 

resultados promissores. Está atando com o que chama de “tele 

condicional” através deste a empresa disponibiliza, sem custo, diversas 

peças de modo condicional para os clientes experimentarem em c asa. 

 

Informou, ainda, que renegociou com alguns 

clientes que estavam inadimplentes e que acredita a vacinação da 

população logo trará efeitos para o mercado consumidor.  

 A Recuperanda continua atuando com suas novas 

políticas de vendas e de diferentes formas de recuperação de créditos 

nos últimos tempos e, embora a empresa tenha registrado significativas 

quedas no faturamento em 2021, neste mês apresentou seu terceiro 

resultado positivo consecutivo: 

 

A inadimplência, por sua vez, segue apresentando 

oscilações e sendo uma das maiores dificuldades da empresa, vejamos: 
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A empresa relata que, sempre que possível, busca 

atender às solicitações de renegociações para continuar a receber os valores em 

aberto e não perder os clientes, todavia, salienta que esta é uma condição que 

ela não consegue com os fornecedores.  

 

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 pela Recuperanda no mês de julho de 

2020. 

Santa Rosa – RS, 23 de agosto de 2021. 

ANDREATTA e GIONGO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA S/S 

Administradora Judicial 

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