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1.1 Considerações

Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram

este relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe

julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para esta Equipe chegar às conclusões apresentadas no presente

relatório, entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e

válidas as informações contidas nas demonstrações contábeis de

Carlos Ernesto Betiollo (CPF 458.705.190-04), Lucel Jussara Araújo

Brum Betiollo (CPF 635.067.420-00) e Carlos Ernesto Betiollo & Cia

LTDA (CNPJ 07.355.107/0001-00), as quais foram fornecidas por seus

administradores; e (ii) foram conduzidas discussões com membros

integrantes da administração das Recuperandas sobre os negócios e

as operações da referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro nas Recuperandas ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza a independência desta Equipe em relação ao presente

trabalho.

A administração das Recuperandas e seus sócios não impuseram

qualquer restrição para que esta Equipe pudesse: (i) obter todas as

informações solicitadas para produzir este relatório; e (ii) chegar de

forma independente às conclusões aqui contidas.

Este relatório e as opiniões aqui contidas têm a finalidade de

prestar informações a todos os interessados no presente processo,

observando o fato de que qualquer leitor deste relatório deve estar

ciente das condições que nortearam este trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste relatório estão expressos em reais (R$).



1.2 Estágio
Trata-se de Recuperação Judicial que teve o pedido de

processamento ajuizado na data de 14/08/2019 pela sociedade

empresária Carlos Ernesto Betiollo & Cia Ltda. e pelos produtores

rurais Lucel Jussara Araújo Brum Betiollo e Carlos Ernesto Betiollo.

Ato contínuo, após realização de emendas à inicial para fins de

complementação da documentação obrigatória, sobreveio, em

08/11/2019, despacho determinando realização de Perícia Prévia, em

atendimento à Recomendação n.º 57 do CNJ, nomeando-se a

presente Equipe para o exercício do encargo.

Em seguida, o Laudo de Perícia Prévia foi apresentado em

25/11/2019, ocasião em que se opinou pelo deferimento do

processamento da Recuperação Judicial.

Assim, o processamento do feito foi deferido por despacho em

12/12/2019 (disp. no DJE em 16/12/2019), oportunidade em que,

dentre outras medidas, determinou-se a nomeação desta Equipe para

o encargo de Administradora Judicial.

Já o edital contendo relação de credores informada pelas

Recuperandas (art. 52, §1º, LRF) foi publicado em 19/12/2019, abrindo-

se prazo de 15 (quinze) dias para habilitações e divergências (art. 7º,

§2º, LRF), findo em 03/01/2020. O plano de recuperação judicial, por

sua vez, foi apresentado em fevereiro de 2020.

Dessarte, com base nas habilitações e divergências

administrativamente encaminhadas à Administração Judicial, esta

fará publicar nova relação de credores em conjunto com aviso sobre

recebimento do plano de recuperação judicial, ocasião em que se

abrirá o prazo de 10 (dez) dias para impugnações e 30 (trinta) dias para

objeções ao plano.

Havendo eventual objeção, tornar-se-á necessária convocação de

assembleia geral de credores para deliberação, nos termos do art. 56,

caput, da LRF.

Este é, em síntese, o estágio processual.



1.3 Cronograma

Ajuizamento (art. 
51 LRF)

Publicação do edital 
do art. 52, §1º, da LRF

Publicação do edital com 
aviso de recebimento do 
PRJ (art. 53, parágrafo 
único, da LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 
LRF)

Entrega do plano de 
recuperação judicial 
(art. 53 LRF)

14/08/2019

12/12/2019 fev/2020

Objeções
(art. 55 LRF)

AGC
(art. 56 LRF)

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Encerramento da RJ
(art. 63 LRF)

Abaixo, é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial das Recuperandas, demonstrando o atual estágio em que se encontram.

19/12/2019 Sem previsão

Sem previsão

Sem previsão

Sem previsão



1.3 Cronograma

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

Ajuizamento (art. 
51 LRF)

Entrega pela Administração 
Judicial do relatório de 
verificação de créditos

14/08/2019

QGC
(art. 18 LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 
credores da Administração 
Judicial (art. 7º, §1º, LRF)

19/12/2019

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores das Devedoras 
(art. 52, § 1º, da LRF)

Prazo de Habilitações
e Divergências (art. 7º, 
§ 1º LRF)

Impugnações (art. 8º 
LFR)

03/01/2020

Estágio atual

Sem previsão Sem previsão

Sem previsão
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Produção atinge cerca de 138 mil sacas de soja, 
as quais foram, em sua maioria, objeto de 

exportação através do porto da cidade de Rio 
Grande (RS).

Em meados de 2001, Carlos e Lucel Betiollo 
iniciam o exercício da atividade empresarial 

voltada ao ramo do agronegócio.

Excesso de chuva em época de 
colheita acarreta em perda de 

aproximadamente 50 mil sacas de 
soja.

Maior estiagem dos últimos 
15 anos afeta setor.

Nova estiagem afeta a agricultura no Rio Grande 
do Sul.

2.1 Histórico

2001 Safra 2015/2016

Safra 2018/2019

2019

Ajuizamento do pedido de 
Recuperação Judicial em 

08/07/2019.

Queda de 30% no preço da soja, 
menor valor dos últimos dez anos.

Safra 2016/2017

Safra 2017/2018

2016



2.2 Informações

Carlos Ernesto 
Betiollo

CNPJ: 92.936.921/0001-89
CPF: 458.705.190-04

 Objeto: Cultivo de soja entre outros

 Empresário Individual

 Candiota - RS

 Capital Social: R$ 50.000,00

Lucel Jussara Araújo 
Brum Betiollo

CNPJ: 34.050.218/0001-72
CPF: 635.067.420-00

 Objeto: Cultivo de soja entre outros

 Empresário Individual

 Candiota - RS

 Capital Social: R$ 50.000,00

Carlos Ernesto 
Betiollo & Cia Ltda.

CNPJ: 07.355.107/0001-00

 Objeto: Cultivo de soja entre outros

 Pinheiro Machado - RS

 Sociedade empresária limitada (ME)

 Sócios: Carlos Ernesto e Lucel



2.3 Visita à 
No dia 18 de dezembro de 2019, a Administração Judicial realizou

visita a sede das Recuperandas, ocasião em que foi recebida pelo Sr.

Carlos Ernesto Betiollo.

Na oportunidade, o Sr. Carlos relatou as dificuldades enfrentadas

pelas Recuperandas nas últimas safras, como excesso de chuva,

estiagens e queda no preço da soja. Tais fatores afetaram não só as

referidas Recuperandas como demais produtores de grãos da região e

do estado, nos últimos anos.

A renda da Recuperanda é oriunda do cultivo de soja e da

pecuária, que representam cerca de 90% e 10% do total de recursos

gerados ao ano, respectivamente.

O Sr. Carlos comentou que, devido a perda de crédito no mercado

após o deferimento do processo recuperatório, as Recuperandas

decidiram por realizar todos esforços possíveis para angariar recursos

capazes de financiar as despesas da corrente safra, como a venda de

bovinos e equinos e a utilização de recursos da própria família.

Para a safra atual (2019/2020), foram plantados cerca de 2.000

hectares, sendo que a expectativa de produtividade por hectar é de 60

sacas. No tópico “Safra ”, discriminamos as

principais informações relativas a safra corrente.

A Recuperanda atualmente emprega cerca de 7 funcionários fixos

durante o ano

Por fim, as atividades da Recuperanda podem ser visualizadas no

vídeo decifrando-se o QR Code¹ abaixo:
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3.1 Créditos

R$6.499.636,83 
R$6.089.063,33 

R$42.984,52 

GARANTIA REAL QUIROGRAFÁRIO TRABALHISTA

R$275.630,44 

R$1.761,72 

QUIROGRAFÁRIO TRABALHISTA

R$1.660.845,78 

R$1.506.132,62 

R$1.794,84 

GARANTIA REAL QUIROGRAFÁRIO TRABALHISTA

Carlos Ernesto Betiollo Lucel Jussara Araújo Brum Betiollo Carlos Ernesto Betiollo & Cia Ltda.



3.1 Créditos

Total das Recuperandas

R$8.160.482,61 

R$7.870.826,39 

R$46.541,08 

GARANTIA REAL

QUIROGRAFÁRIO

TRABALHISTA



3.2 Créditos

R$5.653.387,66 

R$3.288.245,46 R$2.322.704,05 

R$1.289.756,35 

R$3.523.756,56 

Principais Credores

BANCO DO BRASIL S/A SICREDI

CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRADESCO S/A

DEMAIS CREDORES

R$46.541,08 

R$13.156.689,57 

R$2.874.619,43 

Natureza

DÍVIDA TRABALHISTA

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

FORNECEDORES

R$12.631.684,68 R$3.168.773,24 

R$277.392,16 

Por Recuperanda

CARLOS ERNESTO BETIOLLO & CIA LTDA LUCEL JUSSARA BETIOLLO
CARLOS ERNESTO BETIOLLO
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4.1 Safra 2019/2020 -

Apresentamos abaixo as principais informações relativas a Safra 2019/2020 da Recuperanda:

Final do plantio: dezembro de 2019*
Total de área plantada: 2.000ha*
Início da colheita: abril de 2020*
Produtividade por hectare: 60 sacas*
Produtividade total: 120 mil sacas*
Pagamento arrendamentos: 20 mil sacas*
Demais despesas: 70 mil sacas*
"Lucro" da colheita: 30 mil sacas*
Preço estimado da saca: R$ 85,00*

Rentabilidade esperada da colheita: 30.000 x 85,00 = R$ 2.550.000,00

*Fonte: informações fornecidas pelo Sr. Carlos Ernesto Betiollo durante visita realizada na sede no dia 18 de dezembro de 2019.



4.2 Safra 2019/2020 -

A safra de soja 2019/20 vinha apresentando bom desenvolvimento em Bagé e mantendo a expectativa de boa produtividade, por volta das 50
sacas por hectare. Porém, nos últimos 10 dias as precipitações foram cortadas e os prejuízos nas lavouras já começam a aparecer.

Segundo o presidente do Sindicato Rural de Bagé/RS, Rodrigo Borba Moglia, as primeiras áreas cultivadas já apresentam queda de 
produtividade entre 10 e 15% e as que foram semeadas mais tarde, que ainda estão no enchimento de grãos, ainda precisam de mais 100 mm 
de chuva durante o mês de março para garantir o potencial produtivo.

Já o cenário de mercado é bastante favorável para o produtor da região, que conseguiu negociar cerca de 40% desta produção com patamares 
de preços entre 80 e 85 reais, se aproveitando da proximidade com o porto de Rio Grande.

Fonte: Fontehttps://www.noticiasagricolas.com.br/ Publicado em 28/02/2020

Em outubro de 2019, a produtividade média esperada no Rio Grande do Sul era de aproximadamente 55 sacas por hectare:

*55,35 sacas por hectar (Fonte: EMBRAPA)

*55,25 sacas por hectar (Fonte: EMATER)



4.3 Safra 2019/2020 –

 Em relação a etapa de plantio (último trimestre de

2019), observa-se que que o nível de chuva foi acima da

normal climatológica*, sendo que a precipitação ocorrida

foi bem pelos produtores da região. Já os últimos lotes de

terra que foram cultivados apenas no mês de dezembro

deverão apresentar perdas no momento da colheita devido

a baixo nível de precipitação apresentado durante o

período do seu plantio.

*Normal climatológica:

 A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais como “valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo

três décadas consecutivas” e padrões climatológicos normais como “médias de dados climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos. No caso de estações para

as quais a mais recente Normal Climatológica não esteja disponível, seja porque a estação não esteve em operação durante o período de 30 anos ou por outra razão qualquer,

Normais Provisórias podem ser calculadas. Normais Provisórias são médias de curto período, baseadas em observações que se estendam sobre um período mínimo de 10 anos.

 As informações aqui apresentadas são resultado de um projeto concluído no final de 2009, que reviu e ampliou significativamente as Normais Climatológicas 1961-1990

computadas pelo INMET em 1992.



4.3 Safra 2019/2020 –

 Já há expectativa de perdas na colheita devido ao baixo nível

de precipitação ocorrido no mês de fevereiro de 2020. Ainda em

relação ao período que antecede a época da colheita, a previsão é

de um baixo volume de chuvas para o mês de março de 2020.
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4.4 Demonstração do Fluxo de Caixa -

 As Demonstrações de Fluxo de Caixa apresentam as entradas

e saídas nas rubricas de caixa e equivalentes de caixa. A peça

contábil elencada ao lado, refere-se a movimentação ocorrida em

2019, considerando-se o somatório das operações realizadas pela

pessoa física do Sr. Carlos Ernesto Betiollo e a Carlos Ernesto

Betiollo & Cia LTDA.

 A Demonstração de Fluxo de Caixa da Lucel Jussara Araújo

Brum Betiollo (CPF 635.067.420-00) não foi encaminhada pela

Recuperanda até o momento de finalização do presente relatório

e será apresentada no próximo relatório mensal de atividades.

 Cumpre destacar que o volume da movimentação

apresentada na peça contábil disposta ao lado aparenta ser

inferior a real movimentação acarretada pelas operações das

Recuperandas. Mesmo com os recentes períodos de estiagens, é

provável que as safras movimentem quantias de maior relevância.

Questionaremos as Recuperandas sobre está provável

inconsistência na demosntração contábil e reportaremos o caso

no próximo relatório mensal de atividades.

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período R$     74.157,78 

(+) Recebimento de Clientes R$  668.988,00 

(+) Recebimento por Empréstimo R$  210.485,87 

(-) Pagamentos a Fornecedores e Empregados R$  611.279,02 

(-) Pagamentoss de Emprestimos R$  250.707,51 

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período R$     91.645,12 



5.1 Cumprimento das 

Na qualidade de auxiliar do Juízo, além de manter o credor informado

do andamento das atividades da Recuperanda e dos trâmites processuais,

um dos papeis da equipe de Administração Judicial é o de fiscalizar as

atividades da Recuperanda, especialmente no que tange ao cumprimento

das obrigações que lhe são impostas pela Lei 11.101/05.

Nesse diapasão, esta Equipe inspecionou in loco as atividades das

Recuperandas e constatou que suas operações mantém seu

funcionamento normal. Na oportunidade da realização de nossa visita, as

Recuperandas estavam em processo de finalização de plantio dos últimos

lotes de terra.
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