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CRONOGRAMA PROCESSUAL

FINISH

START

Eventos concluídos

Último evento ocorrido

Eventos futuros

DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

Ajuizamento do pedido
18/05/2020

Deferimento do 
processamento da RJ (art.52)

19/05/2020

Assinatura do termo de 
compromisso (art.33)

05/06/2020

Publicação do deferimento RJ
22/05/2020

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

18/06/2020

Fim do prazo para apresentação das 
habilitações e divergências (art.7º §1º)

06.07.2020Apresentação do PRJ nos 
autos (art.53)

N/A

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

N/A

Publicação do edital do aviso 
de recebimento do PRJ 

(art.53º § único)
N/A

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

N/A

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

N/A

Homologação do PRJ N/A

Inicio dos pagamentos aos 
credores N/A
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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 janeiro, fevereiro,
março, abril e maio 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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NOTAS RELEVANTES DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

2020|Conajud|Relatório inicial de Atividades| julho 2020



5

COLABORADORES

93%7%

Constatamos através da documentação disponibilizada na inicial que

aproximadamente 93% dos colaboradores referentes ao período de abril e maio de

2020 estão relacionados a área de produção e manutenção e 7% são referentes a

área administrativa.

DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA
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De acordo com os resumos de folha disponibilizados pela recuperanda referentes

aos períodos janeiro de 2020 até maio de 2020, houve uma redução de 77% no

quadro de colaboradores, passando de 77 funcionários no início de janeiro de 2020

para 57 no final de maio do mesmo ano.

Digex Aircraft Maintenance Ltda

Quadro de Colaboradores jan/2020 fev/2020 mar/2020 abr/2020 mai/2020

Inicial 77               74             74              70              57                 

(+) Admissões -                  1               -                 -                 -                    

(-) Demissões 3                 1               4                 13              -                    

Final 74               74             70              57              57                 
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BALANÇO ATIVO DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

No que diz respeito ao ativo nota-se que a maior parte dos direitos e recursos estão concentrados no

ativo circulante, ou seja, são realizáveis em curto prazo, portanto, onde se encontra o seu maior poder

para pagamento de obrigações, os quais tem uma representação média de 83% sobre o total dos

ativos. No circulante, o grupo de maior relevância é o de “Outros créditos” seguido pelo “Estoques”,

onde representam em média 62% e 10% do total de recursos de curto prazo.

Na conta de caixa e equivalentes de caixa foi verificado um aumento de mais de 100% de janeiro até

maio de 2020, passando de pouco mais de R$ 8 mil em janeiro para aproximadamente R$ 27 mil no

último período. Foi verificado em maio de 2020 uma injeção de valor advinda de recebíveis de pouco

mais de R$ 3 milhões, o qual possibilitou a geração de saldo em banco ocasionado em uma força

maior quanto aos pagamentos imediatos da recuperanda.

Foi constada uma retração de 75% de janeiro até maio de 2020 no grupo de “Contas a receber”, o qual

ocorreu como reflexo da realização de recebíveis, bem como o reconhecimento de valores de PCLD

que corresponde às perdas com clientes. O grupo de “Adiantamentos a fornecedores” mostrou uma

retração de 15% entre os meses analisados, que também teve como reflexo o reconhecimento de

PCLD.

No mês de fevereiro foi verificado o aumento de mais de 100% no grupo “Despesas antecipadas”

devido à inclusão de novo prêmio de seguro, tendo redução desse saldo nos meses posteriores de

acordo com as apropriações mensais.

Os Estoques demonstraram uma retração total de 21% entre janeiro e maio de 2020, o qual teve como

um dos principais motivos o reflexo com perda com estoque.

Quanto ao realizável a longo prazo, é possível notar que maior parte dos recursos correspondem a

contas a receber, bem como valor de acordo com a Infraero.

Constatamos um aumento de mais de 100% no grupo de “depósitos judiciais” devido à entrada de

valores em bloqueio judicial.

No imobilizado foi verificada a compra de equipamentos de informática no mês de maio, já a retração

que se observa ao longo dos meses corresponde a depreciação dos períodos.

2,8%-7%

-0,6%0,7%
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020

Balanço Patrimonial - Ativo R$ R$ R$ R$ R$

Ativo Circulante 14.212.630 13.214.824 13.590.415 13.637.162 13.403.560

Disponibilidades 8.071 13.174 12.517 17.809 2.497.318

Caixa e equiv. De caixa 8.071 13.174 12.516 17.809 27.274

Bancos 0 0 1 0 2.470.044

Clientes 1.507.952 1.051.248 296.804 123.561 368.214

Contas a receber 1.507.952 1.051.248 296.804 123.561 368.214

Adiantamento a fornecedoes 157.451 68.136 20.840 72.879 133.491

Adiantamento a Fornecedores 157.451 68.136 20.840 72.879 133.491

Créditos funcionários 5.372 36.197 6.698 21.441 13.487

Créditos funcionários 5.372 36.197 6.698 21.441 13.487

Desp antecipadas 897 34.513 28.194 26.279 23.777

Desp antecipadas 897 34.513 28.194 26.279 23.777

Tributos a compensar 345.072 356.133 359.090 426.399 394.705

Impostos e contribuições a recuperar 345.072 356.133 359.090 426.399 394.705

Estoques 1.912.316 1.852.613 1.770.920 1.736.575 1.527.212

Estoques 1.912.316 1.852.613 1.770.920 1.736.575 1.527.212

Outras contas a receber 10.275.499 9.802.810 11.095.351 11.212.220 8.445.356

Outras créditos 10.275.499 9.802.810 11.095.351 11.212.220 8.445.356

Ativo não Circulante 2.473.326 2.490.821 2.475.156 3.007.770 2.976.324

Realizavel a longo prazo 1.551.973 1.590.857 1.596.281 2.149.601 2.135.609

Outras contas a receber 1.424.132 1.409.898 1.395.665 1.388.548 1.374.315

Dep Judiciais 127.841 180.959 200.616 761.052 761.294

Intangivel 7.302 6.740 6.179 5.617 5.055

intangivel 7.302 6.740 6.179 5.617 5.055

Imobilizado 914.051 893.223 872.696 852.553 835.659

Imobilizado 6.094.574 6.094.574 6.094.574 6.094.574 6.096.972

(-) Depreciação -5.180.523 -5.201.351 -5.221.878 -5.242.022 -5.261.313 

TOTAL DO ATIVO 16.685.956 15.705.645 16.065.571 16.644.933 16.379.884

0,3%

21%

-1,7%

-1%
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BALANÇO PASSIVO DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

Com relação ao passivo é possível notar que a maior parte das obrigações estão concentradas no circulante,

portanto, são exigíveis a curto prazo, sendo os seus maiores contribuintes os grupo de “Fornecedores” e de

“Adiantamentos de clientes”, onde ambos representam em média 41%.

A conta “Partes relacionadas” no passivo diz respeito da recuperanda com a Oceanair linhas Aéreas. Não foram

constatadas variações nos períodos analisados.

Com relação aos fornecedores foi verificada uma diminuição inferior a 1% entre os períodos analisados

demonstrando que o número de aquisição de insumos e serviços foram inferiores aos montantes pagos.

Entre o período de janeiro até maio foi constatado um aumento de 20% no grupo de “Obrigações tributárias”

O qual ocorreu devido aos pagamentos de tributos serem inferiores aos saldos provisionados nos períodos.

Os adiantamentos de clientes diminuíram em 62% no mês de maio de 2020, apontando para o aumento de

produção, bem como entrega dos produtos e serviços que já haviam sido pagos.

Quanto as obrigações trabalhistas e sociais foi verificado uma retração de 14% em abril de 2020, o qual teve

como reflexo o número de demissões do período.

O grupo de contas “Obrigações c/terceiros” apontou um aumento de mais de 100% em maio de 2020 devido ao

crédito de R$ 2,5 milhões de provisão de despesas com importação.

A maior parte das obrigações de longo prazo estão concentrados na conta de “Empréstimos e financiamentos”,

nessa conta foram observados um aumento de 15% em março e 4% em abril, o qual ocorreu como reflexo de

variação cambial s/juros de empréstimo Aerovias Beta Corp.

A retração de 11% observada na conta de “Parcelamentos e processos trab.” ocorreu devido aos pagamentos de

parcelamentos de FGTS que ocorreram nos períodos.

Através do patrimônio líquido negativo apresentado nos períodos é possível constar a dificuldade da

recuperanda. Tal situação demonstra que a quantidade de obrigações superam os recursos disponíveis na

sociedade, contudo, a partir de abril é possível verificar a diminuição do saldo negativo, o qual demonstra uma

possível melhoria quantos os resultados gerados pela recuperanda.
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020

Balanço Patrimonial - Passivo R$ R$ R$ R$ R$

Passivo Circulante 19.053.250 19.972.659 22.105.282 22.283.368 19.278.459

Partes relacionadas 533.556 533.556 533.556 533.556 533.556

Partes relacionadas 533.556 533.556 533.556 533.556 533.556

Fornecedores 6.687.894 6.674.890 7.239.518 6.618.876 6.618.559

Fornecedores 6.687.894 6.674.890 7.239.518 6.618.876 6.618.559

Obrigações Tributarias 3.871.537 4.154.094 4.433.913 4.370.829 4.727.106

Impostos e contribuições a recolher 3.871.537 4.154.094 4.433.913 4.370.829 4.727.106

Adiantamento de clientes 6.128.272 6.778.350 8.087.370 9.379.132 3.471.213

Adiantamento de clientes 6.128.272 6.778.350 8.087.370 9.379.132 3.471.213

Obrigações Trabalhistas e Sociais 1.168.095 1.165.248 1.109.547 949.465 1.007.089

Obrigações trabalhistas 1.168.095 1.165.248 1.109.547 949.465 1.007.089

Outras contas a pagar 663.897 666.520 701.377 431.509 2.920.934

Obrigações c/terc outros 663.897 666.520 701.377 431.509 2.920.934

Passivo Não Circulante 3.506.588 3.605.531 4.044.618 4.146.038 4.135.109

Exigivel a longo prazo 3.506.588 3.605.531 4.044.618 4.146.038 4.135.109

Emprestimos e financiamentos 2.678.119 2.821.889 3.260.976 3.404.181 3.403.742

Parcelamentos e processos trab. 358.860 349.634 349.634 330.620 320.131

Provisão para contigência 67.998 67.998 67.998 67.998 67.998

Indenizações/acordos judiciais 401.612 366.011 366.011 343.239 343.239

Patrimonio liquido -5.873.882 -7.872.545 -10.084.329 -9.784.473 -7.033.684 

Capital Social 73.102.502 73.102.502 73.102.502 73.102.502 73.102.502

Reserva de capital 24.088 24.088 24.088 24.088 24.088

Lucro/Prej Acum -79.000.472 -80.999.135 -83.210.919 -82.911.063 -80.160.273 

TOTAL DO PASSIVO 16.685.956 15.705.645 16.065.571 16.644.933 16.379.884



Digex Aircraft Maintenance Ltda 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020

Demonstração do Resultado do Exercício R$ R$ R$ R$ R$

Receita Bruta 639.949 48.904 116.488 6.000 6.515.503

Prestação de serviço 622.027 0 106.790 0 855.764

Revenda de produtos 17.922 11.204 9.698 6.000 1.919

Prestação de serviço exterior 0 37.700 0 0 5.657.820

(-) Deduções -19.378 -1.573 -3.543 -240 -145.304 

ICMS s/revenda -717 -442 -339 -240 -77 

ISS -18.661 -1.131 -3.204 0 -145.227 

Receita Líquida 620.571 47.331 112.946 5.760 6.370.199

(-) Custos -925.265 -798.285 -711.377 132.855 -3.765.925 

(-) Custos -925.265 -798.285 -711.377 132.855 -3.765.925 

Lucro Bruto -304.694 -750.954 -598.432 138.615 2.604.274

Despesas -709.156 -1.247.709 -1.613.353 161.242 146.515

(-) Despesas gerais e administrativas -262.730 -808.171 -546.329 497.494 -2.097 

(-) Despesas financeiras -468.814 -447.023 -1.074.987 -338.537 -46.321 

(+) Outras receitas operacionais 21.850 6.792 7.679 2.044 231.208

(+) Receitas Financeiras 564 727 297 253 259

(-) Outras desp operacionais -26 -34 -14 -12 -36.534 

Resultado Contábil Operacional -1.013.850 -1.998.662 -2.211.785 299.857 2.750.789

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

Lucro Contábil Líquido Antes do Imposto de Renda -1.013.850 -1.998.662 -2.211.785 299.857 2.750.789

Lucro/Prejuízo -1.013.850 -1.998.662 -2.211.785 299.857 2.750.789
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

Nota-se uma retração de 92% em fevereiro e 94% em abril de 2020 na Receita bruta, contudo, em maio foi observado um aumento de mais de 100% devido à prestação de serviços efetuados para o exterior.

Foram apresentados valores de custo positivo no mês de abril devido a saldo de ganho em estoque.

De acordo com o lucro bruto apresentado abril e maio de 2020 a recuperanda operou de forma rentável.

O valor positivo de “Despesas gerais e administrativas” demonstrado em abril de 2020 ocorreu devido estorno de lançamento de PCLD do mês de março de 2020.

O maior contribuinte em relação às despesas da recuperanda são as despesas financeiras, em março é possível verificar uma evolução de mais de 100% devido à geração de variação cambial passiva.

Nos meses de abril e maio de 2020 foi demonstrado lucro apontando para melhorias no resultado.
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INDICADORES DE PERFORMANCE - CGL DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

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.

Como se pode perceber foram apresentados valores de Capital de Giro Liquido negativo para todos os períodos demonstrados, indicando que a organização encontra-se com dificuldades para pagar suas

dívidas circulantes através de seus recursos de curto prazo, é possível perceber que no mês de fevereiro ocorre um aumento de 39% no saldo negativo, em março uma evolução de 26% e em maio uma

retração de 3%.

Os aumentos do saldo negativo observados entre os períodos ocorreu principalmente devido à diminuição de 30% das duplicatas em fevereiro e 71% em março. Já a evolução demonstrada no último período

de 2020 se deu pelo aumento de mais de 100% das duplicatas e diminuição de 62% dos adiantamentos de clientes.
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020
Capital de Giro Liquido - Valores em R$ R$ R$ R$ R$ R$

(+) Disponibilidades 8.071 13.174 12.516 17.809 27.274

(+) Clientes a receber 1.507.952 1.051.248 296.804 123.561 368.214

(+) Impostos a Recuperar 345.072 356.133 359.090 426.399 394.705

(+) Estoques 1.912.316 1.852.613 1.770.920 1.736.575 1.527.212

(+) Adiantamento a fornecedores 157.451 68.136 20.840 72.879 133.491

(+) Outros ativos 10.281.768 9.873.520 11.130.243 11.259.940 8.482.620

(A) Ativo Circulante 14.212.630 13.214.824 13.590.414 13.637.162 10.933.517

(-) Fornecedores 6.687.894 6.674.890 7.239.518 6.618.876 6.618.559

(-) Parte relacionadas 533.556 533.556 533.556 533.556 533.556

(-) Obrigações Trabalhistas 1.168.095 1.165.248 1.109.547 949.465 1.007.089

(-) Obrigações Tributarias 3.871.537 4.154.094 4.433.913 4.370.829 4.727.106

(-) Outras obrigações 663.897 666.520 701.377 431.509 2.920.934

(-)Adiantamento de clientes 6.128.272 6.778.350 8.087.370 9.379.132 3.471.213

(B) Passivo Circulante 19.053.250 19.972.659 22.105.282 22.283.368 19.278.459

(A-B) Capital de Giro Líquido -4.840.620 -6.757.835 -8.514.868 -8.646.206 -8.344.942 
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INDICADORES DE PERFORMANCE – IND. DE LIQUIDEZ DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

No que diz respeito aos índices de liquidez, os valores que forem iguais ou superiores a 1 indicam que a sociedade empresarial possui capacidade de pagamento de suas dívidas, por outro lado, valores inferiores
a 1 demonstram que a mesma não possui recursos para honrar com suas obrigações.

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, por isso desconsidera os Estoques.

A liquidez corrente é calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa e às dívidas a curto prazo.

O índice de liquidez geral leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo.

De acordo com índices apresentados, nota-se que a relação bens e direitos contra obrigações está distante, demonstrando que a sociedade empresarial não possui capacidade de honrar suas dívidas com
terceiros nesses períodos.
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Indice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante = 14.212.629,63       13.214.823,62     13.590.414,63        13.637.162,14       13.403.560,21     

Passivo Circulante = 19.053.250,08       19.972.658,98     22.105.282,08        22.283.367,97       19.278.458,56     

04.2020

0,610,75

01.202 02.2020

0,66

03.2020

0,61

05.2020

0,70

Indice de Liquidez Seca

Ativo Circ. - Estoques = 12.300.313,70       11.362.210,33     11.819.495,00        11.900.587,18       11.876.348,31     

Passivo Circulante = 19.053.250,08       19.972.658,98     22.105.282,08        22.283.367,97       19.278.458,56     

01.202 02.2020 03.2020 04.2020

0,65 0,57 0,53 0,53

05.2020

0,62

Indice de Liq.Imediata

Disponivel = 8.070,86                 13.173,65             12.517,14                17.808,54               2.497.317,52       

Passivo Circulante = 19.053.250,08       19.972.658,98     22.105.282,08        22.283.367,97       19.278.458,56     

01.202 02.2020 03.2020 04.2020

0,00 0,00 0,00 0,00

05.2020

0,13

Indice de Liquidez Geral

Ativo Circulante+RLP = 15.764.602,50       14.805.680,97     15.186.695,71        15.786.763,06       15.539.169,39     

Passivo Circulante+ELP = 22.559.838,45       23.578.189,68     26.149.900,06        26.429.405,70       23.413.567,69     0,70 0,63 0,58 0,60

01.202 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020

0,66
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INDICADORES DE PERFORMANCE – DISP. OPERACIONAL DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

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.

Foram apresentados valores negativos para todos os períodos, demonstrando desequilíbrio entre os ativos e passivos operacionais, onde o principal contribuinte para esses resultados é a conta “Fornecedores”
que representa em média 59% dos saldos negativos de disponibilidades operacionais.

Nota-se uma evolução de 13% em fevereiro, 26% em março e 6% em abril de 2020 do saldo negativo de Disponibilidade operacional, isso devido principalmente ao aumento dos “adiantamentos de clientes”
nesses períodos, bem como a diminuição das “Duplicatas a receber”.
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Digex Aircraft Maintenance Ltda 01.2020 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020
Disponib. Operacional - Valores em R$ R$ R$ R$ R$ R$

(+) Duplicatas a Receber 1.507.952 1.051.248 296.804 123.561 368.214

(+) Adiantamento de fornecedores 157.451 68.136 20.840 72.879 133.491

(+) Estoques 1.912.316 1.852.613 1.770.920 1.736.575 1.527.212

(-) Adiantamento de clientes -6.128.272 -6.778.350 -8.087.370 -9.379.132 -3.471.213 

(-) Fornecedores -6.687.894 -6.674.890 -7.239.518 -6.618.876 -6.618.559 

Disponibilidade Operacional -9.238.447 -10.481.243 -13.238.324 -14.064.994 -8.060.856 
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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 da receita após a dedução de seus gastos variáveis contribuirá para a empresa cobrir seus gastos fixos. 

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

2020|Conajud|Relatório inicial de Atividades| julho 2020
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Providências Recuperanda DIGEX AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA

2020|Conajud|Relatório inicial de Atividades| julho 2020

Por ora, não faz-se necessária a intimação da Recuperanda, para que apresente, à esta Administradora Judicial documentação complementar.
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