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EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA 
DE URUSSANGA – SC 

 
 

Processo:     0301496-78.2018.8.24.0078 
Tipo:       Recuperação Judicial 
Autores:     RICCIERI CONFECÇÕES LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLADIUS CONSULTORIA  E  GESTÃO  EMPRESARIAL  S/S    LTDA, neste 

ato representada por seu administrador, Agenor Daufenbach Júnior, Administrador 
Judicial no processo de RECUPERAÇÃO JUDICIAL de Riccieri Confecções Ltda, 

vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue: 
 
 

Visando dar efetividade ao art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, vem esta 

administração judicial apresentar: 
 

 

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA 
 

Elaborando relatórios relativos ao faturamento e a produção mensal, bem como o 

número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de 

suas atividades e intensidade de continuidade da produção. 

 

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o 

Balancete contábil do mês de Setembro/2018, subscritos pelos diretores da 

recuperanda bem como pelo contador da mesma. 
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1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS  

 
Como relatado na inicial, a empresa RICCIERI deu início as suas atividades no 

ramo da confecção em 1981, quando ainda era uma empresa pequena e produzia apenas 

uniformes para mineração.  

 

Ao longo do tempo, a empresa foi crescendo e desbravando novos mercados tais 

como o da terceirização e do jeans, que proporcionou uma expansão da marca, do parque 

fabril da empresa bem como do seu quadro de funcionários.  

 

Atualmente a recuperanda possui sua própria marca e confecciona produtos de 

qualidade, conforto e com atributos de sofisticados tanto em jeans quanto em malha. 
 

 

1.1 – Dos Indicadores Financeiros: 
 
O faturamento da recuperanda atingiu, no mês de Setembro/2018, o valor de R$ 

1.020.176,28, graficamente demonstrado: 
 

 
 

1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados 

 
O quadro de funcionários é composto por profissionais atuantes na área 

Administrativa e na Produção, chegando a um total de 154 funcionários ligados a 

recuperanda no mês corrente, sendo que 10 encontram-se afastados. Segue abaixo 

a representação gráfica detalhada. 

 

1.020.176,28 

Set Out Nov Dez

Faturamento (em R$)

2018
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1.3 – Dos Dados de Produção 

 
Como já citado anteriormente, a Riccieri dedica-se a confecção de produtos 

em jeans e malhas, sendo assim, a sua produção está representa em peças 

produzidas: 

 
 

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, 

em seus respectivos setores. 

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente 

peça, os balancetes ofertados pelo setor competente. 

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, REQUERER juntada 

Relatório Mensal das Atividades da Devedora, cumprindo assim o art. 22, II, “c” da 

Lei 11.101/2005, bem como dos documentos que a acompanham, quais sejam: 

 

� Balancete Contábil de Setembro/2018; 

 

Termos em que, pede deferimento. 

 
Urussanga–SC, 19 de Novembro de 2018. 

12.480 

Set Out Nov Dez

Produção (em peças)

2018










