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Em consonância com o disposto na alínea “c”, inciso II, do artigo 22 da Lei nº 11.101/2005, submetemos à apreciação de Vossa Excelência, nosso Relatório
Inicial de Atividades, da sociedade empresarial Digex Aircraft Maintenance Ltda, denominada “Digex” ou “Recuperanda”.

O relatório a seguir foi elaborado através de procedimentos analíticos, com base nas demonstrações financeiras, assim como os relatórios gerenciais
referentes aos meses de maio até julho de 2020.

Desta forma, o objetivo deste relatório é informar ao Douto Juízo, a atual situação financeira da Recuperanda, bem como das operações relevantes por elas
efetuadas, com base na documentação disponibilizada pela sociedade empresária.

Sendo assim, os relatórios mensais poderão trazer, além das atualizações necessárias, outras informações que sejam relevantes para suportar o processo em
andamento.

Importante ressaltar que, a Recuperanda é a responsável pelo fornecimento das informações sobre as atividades contempladas no presente relatório,
inclusive sob as penas do art. 171, da Lei n° 11.101/2005.

Finalmente, apreciamos a oportunidade de assessorar Vossa Excelência neste processo. Caso necessite de maiores esclarecimentos acerca das informações
contidas no relatório ou outras informações adicionais, teremos prazer em estender nossos trabalhos conforme Vossa Excelência julgar necessário.

Atenciosamente

CONAJUD
Administradora Judicial
Bruna Oliveira Santos

OAB/SP nº 351.366

CONAJUD
Contador

Renato Freire
CRC: 1SP 328553/O-7
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RELAÇÃO DE COLABORADORES
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Codigo Tipos de movimentação

10 Admissão no primeiro emprego

20 Novo emprego (reemprego)

31 Dispensa sem justa causa

32 Dispensa por justa causa

35 Reintegração 

40 Pedido de demissão

45 Término normal do contrato

50 Aposentadoria

60 Morte

70 Entrada por transferência

80 Saída por transferência

CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
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Quadro de Colaboradores mai/2020 jun/2020 jul/2020

Inicial 57               57             48              

(+) Admissões -                  -                -                 

(-) Demissões -                  9               -                 

Final 57               48             48              

A recuperanda apresentou como saldo final no mês de maio um total de 57 colaboradores, sofrendo uma diminuição de 16% como o desligamento de 9 colaboradores no mês de
junho de 2020, já no mês de julho não foram verificadas variações no quadro de funcionários.

Conforme informações prestadas pela recuperanda os desligamentos que ocorreram em junho foram devido à readequação da quantidade de técnicos em função da demanda
prevista de serviços.
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BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 05.2020 06.2020 07.2020

Balanço Patrimonial - Ativo R$ R$ R$

Ativo Circulante 13.403.560 13.398.795 13.528.695

Disponibilidades 2.497.318 2.944.642 2.589.656

Caixa e equiv. De caixa 27.274 22.605 27.258

Bancos 2.470.044 100 211

Aplicações Financeiras 0 2.921.937 2.562.187

Clientes 368.214 77.303 593.638

Contas a receber 368.214 77.303 593.638

Adiantamento a fornecedoes 133.491 71.781 23.160

Adiantamento a Fornecedores 133.491 71.781 23.160

Créditos funcionários 13.487 8.801 40.826

Créditos funcionários 13.487 8.801 40.826

Desp antecipadas 23.777 1.476 863

Desp antecipadas 23.777 1.476 863

Tributos a compensar 394.705 396.232 403.466

Impostos e contribuições a recuperar 394.705 396.232 403.466

Estoques 1.527.212 1.483.349 1.447.780

Estoques 1.527.212 1.483.349 1.447.780

Outras créditos 8.445.356 8.415.211 8.429.306

Outras créditos 8.445.356 8.415.211 8.429.306

Ativo não Circulante 2.976.324 2.391.419 2.434.680

Realizavel a longo prazo 2.135.609 1.568.728 1.561.511

Outras contas a receber 1.374.315 1.367.199 1.360.082

Dep Judiciais 761.294 201.529 201.429

Intangivel 5.055 4.494 3.932

intangivel 5.055 4.494 3.932

Imobilizado 835.659 818.197 869.237

Imobilizado 6.096.972 6.098.571 6.168.605

(-) Depreciação -5.261.313 -5.280.374 -5.299.367 

TOTAL DO ATIVO 16.379.884 15.790.214 15.963.375

9

De acordo com Balanço ativo é possível perceber que a maior parte dos recursos encontram-se nas contas
de curto prazo, o qual representam em média 83% do ativo total. Demonstrando que a recuperanda
possui mais poder de pagamento em curto prazo.

Dentro do ativo circulante as contas de maior proporção são as “Outros créditos” e “Disponibilidades”,
com representatividades médias de 52% e 16% respectivamente.

As disponibilidades demonstraram um aumento de 17% em junho de 2020, o qual ocorreu devido à
entrada de valores em aplicações financeiras. Já em julho foi verificada uma retração de 12% devido aos
resgates no período.

Em “Duplicatas a receber” nota-se uma retração de 29% entre maio e junho, isso ocorre devido à entrada
de valores a receber ser inferior às duplicatas que foram realizadas entre os meses. Em julho ocorreu um
aumento de mais de 100% na conta de clientes devido à realização de duplicatas serem inferiores aos
valores faturados.

Nota-se uma retração de 83% entre os períodos analisados na conta de adiantamentos a fornecedores, o
qual ocorreu devido às baixas feitas mediante entrega de mercadorias.

Em julho foi verificado um aumento de mais de 100% nos créditos com funcionários devido os valores
adiantados referente as férias.

Com relação aos “Estoques” é possível perceber uma retração de 5% entre os períodos de 2020, devido
perdas com materiais vencidos e provisão de perda para itens que estão sem movimento a mais de 1 ano.

Os outros créditos apresentaram uma retração inferior a 1% entre os períodos analisados.

As outras contas a receber de longo prazo sofreram uma retração inferior a 1% entre os meses de maio
até julho de 2020.

No grupo “Imobilizado” nota-se uma evolução de 1% que ocorreu devido à aquisição de bens tais como
equipamentos de informática e instrumentos de medição.
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BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 05.2020 06.2020 07.2020

Balanço Patrimonial - Passivo R$ R$ R$

Passivo Circulante 19.278.459 18.775.715 19.045.505

Partes relacionadas 533.556 533.556 533.556

Partes relacionadas 533.556 533.556 533.556

Fornecedores 6.618.559 6.642.366 6.457.465

Fornecedores 6.618.559 6.642.366 6.457.465

Obrigações Tributarias 4.727.106 4.839.099 4.990.307

Impostos e contribuições a recolher 4.727.106 4.839.099 4.990.307

Adiantamento de clientes 3.471.213 4.705.231 4.907.487

Adiantamento de clientes 3.471.213 4.705.231 4.907.487

Obrigações Trabalhistas e Sociais 1.007.089 889.462 1.014.988

Obrigações trabalhistas 1.007.089 889.462 1.014.988

Outras contas a pagar 2.920.934 1.166.001 1.141.702

Outras obrigações 2.920.934 1.166.001 1.141.702

Passivo Não Circulante 4.135.109 4.155.982 3.978.181

Exigivel a longo prazo 4.135.109 4.155.982 3.978.181

Emprestimos e financiamentos 3.403.742 3.434.917 3.263.861

Parcelamentos e processos trab. 320.131 309.828 299.801

Provisão para contigência 67.998 67.998 67.998

Indenizações/acordos judiciais 343.239 343.239 346.520

Patrimonio liquido -7.033.684 -7.141.483 -7.060.310 

Capital Social 73.102.502 73.102.502 73.102.502

Reserva de capital 24.088 24.088 24.088

Lucro/Prej Acum -80.160.273 -80.268.073 -80.186.900 

TOTAL DO PASSIVO 16.379.884 15.790.214 15.963.375
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Com relação ao Passivo, é possível perceber que a maior parte das obrigações para com terceiros está concentrada
em períodos de longo prazo, onde representam em média mais de 100% do Passivo total.

No passivo circulante a conta de maior proporção é o de “Fornecedores”, onde tem uma representatividade média de
40%. Nota-se uma retração de aproximadamente 2% entre os períodos analisados, que ocorre principalmente devido
à aquisição de novos insumos serem inferiores aos pagamentos efetuados.

Não foram verificadas variações nas contas de obrigações com partes relacionadas entre os períodos analisados.

O grupo de contas “Obrigações tributárias” apresentou uma representatividade média de 30% sobre o Passivo total,
neste grupo é possível perceber uma evolução de 5% entre os meses apresentados, isso ocorre principalmente
devido à provisão dos tributos serem superiores aos valores que foram pagos.

Os adiantamentos de clientes apontaram uma evolução de 39% entre os períodos analisados.

No que diz respeito ao grupo de contas de “Obrigações trabalhistas e sociais” é possível notar que ocorre um
aumento de 2% entre os períodos analisados, o qual tem como reflexo as rescisões do mês de junho.

Foi observado uma retração de 62% das “Outras obrigações” entre maio e julho de 2020 devido principalmente aos
pagamentos de seguros.

No grupo de contas “Empréstimos e financiamentos LP” somente foi constatada uma retração de 4% ocasionado pelo
pagamento de empréstimo aerovias beta corp.

Os parcelamentos e processos trabalhistas 6% entre os períodos demonstrados, o qual ocorreu devido
principalmente a reclassificação do parcelamento FGTS para o curto prazo.

Não foram verificadas variações no grupo de contas “provisão para contingência” nos meses apresentados. Já as
“indenizações/acordos judiciais” demonstrou um aumento inferior a 1%.

Através dos valores negativos do “Patrimônio Líquido” é possível perceber o chamado “Passivo a descoberto”, o qual
demonstra que a sociedade empresarial possui mais obrigações do que recursos disponíveis no período, apontando,
portanto, para a dificuldade da Recuperanda. As variações observadas nesse grupo de conta são inferiores a 1%,
portanto, não indicam evolução ou diminuição.
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CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO
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O Capital de Giro Líquido (CGL) demonstra o índice de liquidez baseado na análise do Ativo Circulante (exposto pelas disponibilidades a curto prazo) contra o Passivo Circulante
(demonstrado pelas obrigações de curto prazo). Este indicador sendo positivo, demonstra que a companhia possui evidências de capacidade de pagamento de suas obrigações de
curto prazo.

Foram apresentados saldos de CGL negativos para todos os períodos analisados, devido às obrigações de curto prazo serem superiores aos recursos de curto prazo.

Dentre os períodos analisados nota-se uma retração de 5% que ocorre devido à diminuição das “outras obrigações” no mês de junho.
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 05.2020 06.2020 07.2020
Capital de Giro Liquido - Valores em R$ R$ R$ R$

(+) Disponibilidades 2.497.318 2.944.642 2.589.656

(+) Clientes a receber 368.214 77.303 593.638

(+) Impostos a Recuperar 394.705 396.232 403.466

(+) Estoques 1.527.212 1.483.349 1.447.780

(+) Adiantamento a fornecedores 133.491 71.781 23.160

(+) Outros ativos 8.482.620 8.425.488 8.470.995

(A) Ativo Circulante 13.403.560 13.398.795 13.528.695

(-) Fornecedores 6.618.559 6.642.366 6.457.465

(-) Parte relacionadas 533.556 533.556 533.556

(-) Obrigações Trabalhistas 1.007.089 889.462 1.014.988

(-) Obrigações Tributarias 4.727.106 4.839.099 4.990.307

(-) Outras obrigações 2.920.934 1.166.001 1.141.702

(-)Adiantamento de clientes 3.471.213 4.705.231 4.907.487

(B) Passivo Circulante 19.278.459 18.775.715 19.045.505

(A-B) Capital de Giro Líquido -5.874.898 -5.376.920 -5.516.810 
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ÍNDICES DE LÍQUIDEZ
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Outrossim, os índices de liquidez demonstram se a Recuperanda possuí condições através de seus ativos para subjugar suas dívidas, onde para esses indicadores a situação ideal é a de que
seja alcançado valores iguais ou superiores a 1, valor esses que representa que para cada um real de dívida a sociedade empresarial também possui o mesmo valor em recursos.

O Índice de liquidez Imediata, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Um índice de grande importância para análise
da situação a curto-prazo da empresa.

A liquidez Seca exclui do cálculo os estoques. É um índice cauteloso quanto ao critério para a liquidação de obrigações e por isso desconsidera os Estoques, já a liquidez corrente é calculada a
partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa e as dívidas a curto prazo.

O índice de liquidez geral considera a situação de curto e longo prazo da empresa, ou seja, soma os recursos do ativo circulante com os realizáveis de longo prazo e as divide pela soma das
obrigações de curto prazo com as exigíveis de longo prazo.

De acordo com todos os índices de liquidez apresentados a recuperanda tem dificuldades para honrar com suas obrigações.

15
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Indice de Liquidez Seca

Ativo Circ. - Estoques = 11.876.348,31       11.915.445,46     12.080.914,88        

Passivo Circulante = 19.278.458,56       18.775.714,76     19.045.504,61        

05.2020 06.2020 07.2020

0,62 0,63 0,63

Indice de Liq.Imediata

Disponivel = 2.497.317,52         2.944.641,54       2.589.656,44          

Passivo Circulante = 19.278.458,56       18.775.714,76     19.045.504,61        

05.2020 06.2020 07.2020

0,13 0,16 0,14

Indice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante = 13.403.560,21       13.398.794,87     13.528.695,02        

Passivo Circulante = 19.278.458,56       18.775.714,76     19.045.504,61        0,70

05.2020 06.2020

0,71

07.2020

0,71

Indice de Liquidez Geral

Ativo Circulante+RLP = 15.539.169,39       14.967.522,98     15.090.205,76        

Passivo Circulante+ELP = 23.413.567,69       22.931.696,76     23.023.685,33        0,66 0,65 0,66

05.2020 06.2020 07.2020
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DISPONIBILIDADE OPERACIONAL
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A disponibilidade operacional verifica a capacidade de pagamento de passivos operacionais com recursos advindos dos ativos operacionais, ou seja, contas indispensáveis para
funcionamento da sociedade empresarial.

O ativo operacional a seguir foi montado através das contas “Duplicatas a receber”, “Adiantamento de fornecedores” e “Estoques”, já o passivo operacional foi composto tão-somente
pela conta “Fornecedores” e “adiantamento de clientes”.

Foram apresentados saldos negativos de Disponibilidade Operacional para todos os meses. É possível perceber um aumento total de 16% na Disponibilidade Operacional entre os
períodos analisados, que ocorre principalmente devido à evolução em “Duplicatas a receber” e diminuição dos “Fornecedores”.
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 05.2020 06.2020 07.2020
Disponib. Operacional - Valores em R$ R$ R$ R$

(+) Duplicatas a Receber 368.214 77.303 593.638

(+) Adiantamento de fornecedores 133.491 71.781 23.160

(+) Estoques 1.527.212 1.483.349 1.447.780

(-) Adiantamento de clientes -3.471.213 -4.705.231 -4.907.487 

(-) Fornecedores -6.618.559 -6.642.366 -6.457.465 

Disponibilidade Operacional -8.060.856 -9.715.163 -9.300.373 



18

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 05.2020 06.2020 07.2020

Demonstração do Resultado do Exercício R$ R$ R$

Receita Bruta 6.515.503 146.440 542.624

Prestação de serviço 855.764 120.248 436.560

Revenda de produtos 1.919 15.034 2.834

Prestação de serviço exterior 5.657.820 11.158 103.230

(-) Deduções -145.304 -4.243 -16.260 

ICMS s/revenda -77 -301 -66 

ISS -145.227 -3.942 -16.194 

Receita Líquida 6.370.199 142.196 526.364

(-) Custos -3.765.925 -1.807.507 -598.678 

(-) Custos -3.765.925 -1.807.507 -598.678 

Lucro Bruto 2.604.274 -1.665.310 -72.313 

Despesas 146.515 -2.057.202 153.486

(-) Despesas gerais e administrativas -2.097 -1.892.425 -301.408 

(-) Despesas financeiras -46.321 -227.121 -41.674 

(+) Outras receitas operacionais 231.208 65.780 550.735

(+) Receitas Financeiras 259 2.550 5.352

(-) Outras desp operacionais -36.534 -5.986 -59.520 

Resultado Contábil Operacional 2.750.789 -3.722.512 81.173

(+/-) Imposto de renda/CSLL 0 0 0

Lucro Contábil Líquido Antes do Imposto de Renda 2.750.789 -3.722.512 81.173

Lucro/Prejuízo 2.750.789 -3.722.512 81.173
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Foi observada uma retração de 97% da receita bruta em junho de 2020, o qual ocorreu devido a pandemia, a discrepância observada entre maio e junho se deu também devido à
receita do mês de maio ter sido alta, tendo como reflexo o faturamento de serviços de fornecedores do exterior que ocorreram no ano anterior e em 2020.

Os custos do mês de junho e julho de 2020 foram superiores aos valores de receita dos mesmos períodos devido a existência de vencimentos de seguro aeronáuticos bem como o
impacto causado na receita pela pandemia.

Através do lucro bruto apresentado é possível verificar que a recuperanda operou de forma rentável somente em maio de 2020, tendo margens de contribuição negativas para os
períodos posteriores, não deixando que haja sobra da receita líquida para arcar com gastos fixos.

Em junho foi observado uma evolução superior a 100% nas despesas gerais e administrativas o qual teve como principal influência a computação de despesa com seguro hangar. Com
relação às despesas financeiras, foi constatado um aumento superior a 100% no mês de junho devido principalmente as multas e juros pagas no período.

No mês de julho foi verificado o aumento de mais de 100% nas outras receitas operacionais, o qual ocorreu mediante principalmente aos ganhos auferidos com variação cambial ativa.

As informações demonstradas abaixo foram extraídas dos balancetes disponibilizados pela recuperanda, devido aos DRE’s que foram fornecidos não demonstrar todas as contas, bem
como aparentar estar acumulando saldo de períodos anteriores.
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CRONOGRAMA PROCESSUAL
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212121

Ajuizamento do pedido
30.05.2018

Deferimento do 
processamento da RJ (art.52)

21.06.2018

Assinatura do termo de 
compromisso (art.33)

28.06.2018

Publicação do deferimento RJ
25.06.2018

Publicação do edital da 
Recuperanda (art.52 §1º)

27.03.2019

Fim do prazo para 
apresentação das habilitações 

e divergências (art.7º §1º)
26.06.2019

Homologação do PRJ N/A Assembleia geral de credores 
(AGC) 1ª convocação 

N/A

Publicação do edital do aviso 
de recebimento do PRJ 

(art.53º § único)
N/A

Apresentação do PRJ nos 
autos (art.53)

30.05.2018

Inicio dos pagamentos aos 
credores N/A

Publicação do edital da A. 
Judicial (art.7 §2º)

01/09/2020

Assembleia geral de credores 
(AGC) 2ª convocação N/A

Eventos ocorridos

Eventos futuros
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GLOSSÁRIO
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23232323

Ativo – Estão representados por todos os bens e direitos que uma companhia possui e que possam ser valorizados em termos monetários.

Ativo não circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam recursos aplicados em todos os bens ou direitos de continuidade duradoura, destinados ao funcionamento da 
entidade e do seu empreendimento que são realizados em um período que excede um exercício, assim como os direitos exercidos com essas destinação.

Passivo – Evidencia todas as obrigações e dividas adquiridas pela entidade, ou seja, as obrigações.

Passivo não circulante – Subgrupo do passivo, antes conhecido com “ Exigível a longo prazo”, registra todas as obrigações que devem ser quitadas cujos vencimentos ocorrerão após o 
final do exercício em questão.

Índices de Liquidez – Mensura a facilidade e ou capacidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro. A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de cumprir as 
obrigações. 

Disponibilidade Operacional – Refere-se a capacidade da entidade da entidade de pagar suas dividas operacionais através de seus recursos operacionais.

Capital de Giro Liquido – É um indicador que demonstra a capacidade de gerenciar a relação de recursos de curto prazo com obrigações de curto prazo.

Passivo a Descoberto – Ocorre quando o total de ativos (bens e direitos) é menor que o passivo exigível (obrigações).

Margem de contribuição – Representa quanto do lucro  bruto contribuirá para a empresa cobrir seus gastos fixos. 

Passivo circulante – Subgrupo do passivo, são contas que se referem a obrigações que são exigíveis dentro do exercício.

Gastos Fixos – São gastos que suas alterações de valor não dependem do volume de produção.

Ativo circulante – Subgrupo do ativo, são contas que englobam bens e direitos destinados ao funcionamento da entidade que podem ser realizados dentro de um exercício.

Ponto de Equilíbrio contábil – É o ponto em que a entidade alcança o equilíbrio entre suas receitas e seus gastos, ou seja, o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas 
totais. 

Dividas onerosas – Obrigações que estão sujeitas a ônus, encargos.
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PROVIDÊNCIAS DA RECUPERANDA
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Faz-se necessária a intimação da Recuperanda, para que apresente, a esta Administradora Judicial, a seguinte documentação:

Fornecer os seguintes documentos suporte:

• DRE com saldo mensal de maio, junho e julho de 2020 (assinado pelo contador a discriminação das receitas e deduções das receitas).
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