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Em primeiro lugar, cumpre referir as premissas que embasaram

este Relatório, bem como destacar alguns pontos que esta Equipe

Técnica julga pertinentes para uma melhor compreensão do trabalho

desenvolvido.

Para chegarmos às conclusões apresentadas nessa avaliação,

entre outros aspectos: (i) foram tomadas como boas e válidas as

informações contidas nos documentos disponibilizados pelo

Recuperando e (ii) foram conduzidas discussões junto ao mesmo

sobre os seus negócios e operações.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração desse

Relatório tem qualquer interesse financeiro no Recuperando ou

relação com alguma das partes envolvidas, o que demonstra o

caráter independente da Administração Judicial em relação ao

trabalho.

É importante referir que o Recuperando não impôs restrições

para que esta Equipe Técnica pudesse: (i) obter acesso às instalações

da empresárias e (ii) chegar de forma independente aos resultados

desse Relatório.

Esse relatório e as opiniões inclusas têm a finalidade de prestar

informações a todos os interessados no presente processo,

observando o fato de que qualquer leitor deve estar ciente das

condições que nortearam o trabalho.

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados

neste Relatório estão expressos em reais (R$).

1.1 Considerações



Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação Judicial do Recuperando, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

24/10/2020

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 

LRF)

Publicação do edital 
conjunto – artigos 7º, §

2º, e 53, parágrafo único, 
da LRF

Aguarda publicação 
do edital do art. 52, 

§1º, da LRF

Entrega do plano de 
recuperação judicial 

(art. 53 LRF)

Sem 
previsão

Fim do prazo para a 
apresentação das 

objeções (art. 55 LRF)

Assembleia-Geral 
de Credores 

(art. 56 da LRF) Encerramento
da RJ (art. 63 LRF)

25/08/2020

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Estágio
Atual

Sem 
previsão

Sem 
previsão

1.2 Cronograma

Sem 
previsão

Sem 
previsão



25/08/2020

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Aguarda publicação do 1º 
edital contendo a relação de 

credores elaborada da 
Devedora (art. 52, § 1º, da 

LRF)

Publicação do 2º edital 
contendo a relação de 

credores elaborada 
pela Administração 

Judicial (art. 7º, §1º, LRF)
Prazo para Habilitações e 

Divergências (art. 7º, § 1º LRF)

Entrega pela Administração 
Judicial do relatório 

administrativo de verificação 
de créditos

Impugnações (art. 8º LFR)

Estágio
Atual

Sem 
previsão

Sem 
previsão

1.2 Cronograma

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

Sem 
previsão

Sem 
previsão
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O 
RECUPERANDO

• 2.1. Histórico do Recuperando

• 2.2. Informações Gerais

• 2.3. Reunião com a Administração 

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Em meados de 2007,  Marcelo 

Mozzaquatro inicia o exercício da 

atividade voltada ao ramo do 

agronegócio, ainda sem formalização 

como pessoa jurídica.

2007

Estiagem afeta a agricultura do Rio 

Grande do Sul, reduzindo a 

comercialização da safra.

Safra 2018/2019

Em junho, preço médio da soja 

atinge o valor de R$80/saca frente à 

média de R$74/saca registrada nos 

meses anteriores.

2019

Maior estiagem dos últimos cento e 

vinte e sete anos no Rio Grande do Sul. 

Houve perdas nas lavouras de arroz, 

soja e milho, as quais justificaram 

queda na produção da ordem de 

1.759.840 toneladas no estado gaúcho, 

equivalente a R$2 bilhões.

Safra 2019/2020

2020

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial em 

25/08/2020.

2.1 Histórico da 



2.2 Informações

Marcelo Mozzaquatro - EPP

Nome Fantasia: Granja Paraíso

CNPJ: 37.189.546/0001-42

Cerrito Catucaba, S/N, Área Rural de São Gabriel – São Gabriel/RS

CEP: 97315-899

Capital Social: R$ 10.000

Data de abertura: 19/05/2020

✓ Principal Atividade Econômica: Cultivo de soja

✓ Atividades Econômicas Secundárias: Cultivo de arroz
Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente
Cultivo de feijão
Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
Criação de bovinos para corte



No dia 17 de dezembro de 2020, em razão das atuais recomendações

de distanciamento social, a Administração Judicial entrou em contato

com o produtor rural Marcelo Mozzaquatro por meio de chamada de voz,

a fim de compreender como se encontravam as atividades empresariais.

Primeiramente, o Sr. Marcelo explicou a divisão de suas áreas de terra

por meio de imagens de satélite retiradas do google maps. São 65,6

hectares afastados do seu principal conglomerado de terras, onde se

planta exclusivamente soja durante o verão e se cria gado durante todo o

ano. No inverno, ocorre a plantação de azevém e há expectativa de

realizar pela primeira vez uma safrinha de milho nesta época.

A maior parte da lavoura localiza-se a 5km de distância da sede, cerca

de 167,5 ha divididos entre lavouras de arroz, milho e soja. Dessa forma, o

Recuperando planta em aproximadamente 231 ha de terras, dos quais 28

ha pertencem à irmã do Sr. Marcelo e são arrendados por 500 sacos de

arroz anualmente.

Quando questionado a respeito do número de funcionários, o

Recuperando explicou que atualmente há apenas 3 contratados. Dois sob

o regime CLT (um deles se aposentou, mas segue trabalhando) e um com

situação informal.

Segundo o produtor rural, a safra atual está satisfatória mesmo com

as dificuldades causadas pela estiagem no início do período de

semeadura. Não houve prejuízo na plantação de arroz, apenas um

pequeno atraso, considerado normal na região devido à probabilidade de

enchentes ser maior caso semeie mais cedo.

A expectativa para a safra é regular, contanto que o clima siga

favorável. O custo de sementes de soja e arroz foi 50% maior que o

normal e os insumos cerca 30% mais caros.

Atualmente, há poucos animais nas propriedades do Recuperando,

os quais são mantidos a fim de gerar renda com a venda de terneiros e

vacas de descarte (que não conseguem reproduzir). Atualmente há 37

vacas prenhas, 14 novilhas e 3 touros.

O número reduzido de animais se deve à necessidade de venda de

gado para pagar obrigações trabalhistas. O objetivo do agricultor é

renovar o gado e, por isso, não realizou a venda das terneiras este ano,

retendo-as para gerar matrizes (fêmeas utilizadas para reprodução da

espécie).

Enquanto o número de animais não retorna ao normal, o Sr. Marcelo

arrenda as terras para seu primo.

2.3 Reunião com a 



Não foram captados empréstimos ou financiamentos em 2020, mas

há perspectiva de realizar essa modalidade de captação de recursos

para o próximo ano. O produtor relata que para alavancar a safra de

verão, costuma realizar algumas movimentações financeiras.

Uma das operações mais comuns nesse sentido é a realização de

contrato tipo Barter, prática financeira que envolve a troca de produtos

plantados por insumos em geral, comprometendo sacas de arroz, no

caso do Sr. Marcelo.

Entretanto, como os custos de insumos estavam mais favoráveis

para esta safra, não foi realizada essa operação.

De acordo com o agricultor, os tributos e despesas correntes, como

água e energia elétrica, estão sendo pagos em dia.

2.3 Reunião com a 
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3. CICLO DE ATIVIDADE

• 3.1. Estabelecimento do Recuperando

• 3.2. Atividade Empresarial 

• 3.3. Cronograma

• 3.4. Ciclo da Soja 

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



3.1 Estabelecimento

O produtor rural dispõe de cerca de duzentos e trinta e um

hectares (231 ha), dos quais sua irmã é proprietária de vinte e oito

(28 ha).

As frações de terra cercam as redondezas do Rio Vacaraí, sendo

167,5 ha mais próximos do rio e o restante localizando-se a

aproximadamente 5km de distância pela Estrada do Catuçaba.

Nas páginas seguintes do presente Relatório, serão

apresentadas imagens de satélite das áreas citadas anteriormente,

as quais foram cedidas pelo Recuperando em 17 de dezembro de

2020 e retiradas do google maps.



Nas imagens abaixo, observam-se terrenos utilizados exclusivamente para o plantio de soja no verão e pastagem de azevém no inverno.

3.1 Estabelecimento



É possível analisar na imagem ao lado a divisão dos 167,5

hectares localizados nessa região, que é composta

majoritariamente pela lavoura de arroz. Os 107 ha destinados a essa

cultura estão sinalizados com a letra “A”.

Além das terras atribuídas ao cultivo de soja, contempladas no

slide anterior, observa-se 39 ha de plantio de soja (marcados pela

letra “S”) no território indicado ao lado.

Em menor extensão territorial, com 21,5 ha, está a lavoura de

milho, assinalada com a letra “M”.

As marcações das respectivas culturas ao lado foram feitas pelo

responsável pela operação, Marcelo.

3.1 Estabelecimento



3.2 Atividade

Cultivo de Soja

Área produtiva: aproximadamente 101 hectares (73 próprios e 28

arrendados);

Plantio: início de dezembro;

Colheita: final de março.

O Recuperando desempenha atividades rurais em São Gabriel

(RS). O produtor rural Marcelo Mozzaquatro é o responsável pela

condução das operações, que ocupa cerca de 231 hectares de terra,

divididos em lavouras de soja, milho e arroz.

Uma parte da área é utilizada para a criação de animais e

arrendamento. Aproximadamente 28 hectares de terra que o

Recuperando utiliza são da irmã de Marcelo, arrendados por 500

sacos de arroz anualmente.

Ainda que haja 107 hectares de arroz e 21,5 hectares de milho, o

cultivo de soja é a atividade primária do Recuperando, com cerca de

101 hectares plantados em áreas diversas. No período entressafras

(meses de inverno), a área de soja é destinada à pastagem de

azevém.

¹Imagem do maquinário do Recuperando, cedida por seu proprietário.



3.2 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Soja   

Arroz

Milho

Gado

Legenda:

Semeadura

Previsão de Safra

Azevém

Conforme relatado pelo Sr. Marcelo, o plantio e a colheita das safras se dão em períodos diferentes para cada uma das culturas, como

é possível observar no cronograma abaixo.

O arroz é semeado no início de novembro, com previsão de colheita para o final de março e início de abril. O plantio do milho também

ocorre em novembro, sendo que a safra é prevista para o final de abril. O Recuperando tem expectativa de realizar pela primeira vez uma

safrinha de inverno, entretanto as condições climáticas precisam estrar extremamente favoráveis para que a prática ocorra. As lavouras de

soja são semeadas tardiamente se comparadas às outras culturas. O plantio tem início no mês de dezembro e a colheita ocorre mais cedo,

em meados de março.

Nas áreas destinadas ao cultivo de soja, a manutenção da lavoura e plantação de pastagens é feita no período entressafras. O azevém

é consumido para o engorde dos animais criados nas terras do Recuperando: atualmente 37 vacas prenhas, 14 novilhas e 3 touros.



1. O planejamento é uma das
partes mais importantes do
ciclo, a ser realizado com base
nas terras disponíveis,
previsões climáticas, custos de
produção e capacidade
financeira do Recuperando.

6. A colheita normalmente
ocorre entre o final de março
a maio. Após a colheita, os
grãos são enviados para os
compradores, encerrando o
ciclo de produção.

5. Após o plantio, a lavoura exige
intenso manejo para garantir o
desenvolvimento mais eficiente das
plantas, o que envolve aplicação de
fertilizantes e defensivos.

4. As plantas devem ser
semeadas conforme a melhor
época do ano para o cultivo.

3. No preparo do solo, o Devedor
busca criar as melhores condições
para o desenvolvimento das plantas.
Significa cobrir o solo e ter controle
efetivo de erosões e infiltração de
água, envolvendo sistema de
semeadura direta e fornecimento
equilibrado de nutrientes.

2. Para uma boa safra, é
necessária a compra dos
produtos ideais para cada solo e
clima, como sementes,
defensivos e fertilizantes.

PLANEJAMENTO

COMPRA DE 
INSUMOS

PREPARO DO 
SOLO

PLANTIO

MANEJO

COLHEITA

3.2 
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• 4.1 Expectativa do Setor

• 4.2 Análise Setorial

• 4.3 Projeção de Receitas

4. SAFRA 2020/2021

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



Primeiramente, em relação à safra 2019/20, sob a ótica do Relatório

Econômico 2020 e Perspectivas 2021 da Farsul (Federação de Agricultura do

Rio Grande do Sul), uma rígida estiagem causou perdas na produção de soja

e milho. Ainda assim, a produção de arroz expandiu 8,4%, apesar da

diminuição de 3% na área plantada.

De acordo com a Farsul, a expectativa para a safra 2020/21 é que haja

ampliação da área total plantada de grãos. A soja deve ser o principal

destaque, com aumento de cerca de 3,0%. A área plantada de arroz, depois

de três safras consecutivas de redução, deve expandir 0,9%, estimulada pela

crescente dos preços praticados.

Segundo o Relatório, estima-se para a safra 2020/21 um avanço total de

29,4% na produção em relação a 2019/20, totalizando 33,9 milhões de

toneladas de grãos. A estiagem está comprometendo o rendimento desta

safra, especialmente a cultura do milho, para a qual estima-se perdas na

ordem de 28,1% em relação à última safra.

Caso as projeções de produção para a safra 2020/21 se concretizem, é

provável que um ganho de faturamento considerável seja auferido,

especialmente na soja.

Área plantada 2020 – 2021*

Produtividade média

Produção 2020 – 2021*

Fonte: LSPA/IBGE (Set/20)

(*) Projeção: Assessoria Econômica do Sistema Farsul

Cultura Safra 2020 (ha) Safra 2021 (ha)* Variação (%)

Arroz 951.454 959.874 0,9

Milho 751.673 795.619 5,8

Soja 5.980.671 6.160.753 3,0

4.1 Safra 2020/2021 –

Cultura Safra 2020 (t) Safra 2021 (t)* Variação (%)

Arroz 7.773.220 7.510.056 -3,4

Milho 4.208.693 3.027.520 -28,1

Soja 11.289.663 19.851.999 75,8

Cultura Safra 2020 
(kg/ha)

Safra 2021 
(kg/ha)*

Variação (%)

Arroz 8.170 7.824 -4,24

Milho 5.600 3.805 -32

Soja 1.888 3.222 70,7



Por fim, o quadro abaixo apresenta o comparativo entre as safras 2019/2020 e 2020/2021, com destaque às consideráveis variações de produtividade

do milho e da soja.

Fonte: Avaliação de Produtividade e Produção (safra de verão 2019-2020) – EMATER/RS. 

http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/safra/safraTabela_10092020.pdf

Cultura SAFRA 2019/2020 SAFRA 2020/2021 VARIAÇÃO (%)

Área 
Plantada 

(ha)

Produtividade 
(kg/ha)

Produção 
(t)

Área 
Plantada 

(ha)

Produtividade 
(kg/ha)

Produção 
(t)

Área 
Plantada 

(ha)

Produtivida
de (kg/ha)

Produção 
(t)

Arroz 951.218 8.164 7.765.965 967.499 7.855 7.599.677 1,71 -3,8 -2,14

Milho 751.673 5.522 4.150.697 786.988 7.545 5.937.746 4,7 36,64 43,05

Soja 5.981.671 1.876 11.224.010 6.074.620 3.119 18.947.840 1,55 66,3 68,82

Total 7.684.562 23.140.672 7.829.107 31.845.263 1,88 37,62

4.2 Safra 2020/2021 –

http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/safra/safraTabela_10092020.pdf


Com o pressuposto de que o Recuperando ainda não disponibilizou quaisquer documentos contábeis, a Administração Judicial realizou a

projeção de receitas para a safra que será colhida em meados de março e abril de 2021:

4.3 Safra 2020/2021 –

Para realizar a projeção acima, foram utilizadas as informações acerca da

produtividade média de arroz, milho e soja contidas no slide 20 deste Relatório.

Considerou-se que uma saca de arroz tem 50kg, ao passo que as sacas de milho e soja

têm 60kg.

Os valores considerados para as sacas foram retirados do site

www.agrolink.com.br, portal que é referência na área, sendo utilizado como base por

diversos produtores rurais. Os preços dos produtos foram considerados utilizando-se

como referência a data de 18/12/2020.

Ainda que a atividade primária do Recuperanda seja o cultivo de soja, o

faturamento auferido pela cultura de arroz é bastante superior e responsável por

cerca de 76% das receitas com grãos. Quanto às receitas obtidas com vendas de

animais, não foi possível fazer uma análise devido à ausência de informações.

Cultura Total Hectares Sacas/Hectares Valor da Saca Total

Arroz 107 163 R$ 100 1.744.100 

Milho 21,5 93 R$ 74 147.963

Soja 101 31 R$ 133 416.423

2.308.484 

76%

6%

18%

Percentual de Participação nas Receitas

Arroz Milho Soja

http://www.agrolink.com.br/
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• 5.1 Cumprimento das Obrigações5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES



O representante do 

Recuperando informou que os 

tributos estão em dia. Ressalve-

se, contudo, que a 

Administração Judicial ainda 

não recebeu as certidões 

negativas solicitadas.

O Recuperando não adquiriu 

novos ativos imobilizados ou 

realizou captação de novos 

empréstimos no ano de 2020.

O Recuperando vem conseguindo 

cumprir seus prazos de 

pagamentos de despesas gerais.

Registra-se, entretanto, que o 

Devedor não dispõe de 

contabilidade adequada, motivo 

pelo qual este relatório se baseou 

em informações gerenciais 

prestadas por Marcelo 

Mozzaquatro.

23

Os honorários da 

Administração Judicial não 

foram fixados até o 

presente momento.

5.1 Cumprimento das 
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6. ANEXOS

RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

• 6.1 Registro Fotográfico
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Propriedade do Recuperando Maquinário Agrícola

Maquinário Agrícola Maquinário Agrícola

6.1 Registro



26

Automóvel F4000 Herbicidas

Azevém Arroz

6.1 Registro



27

Plantadeira Secadeira

Trator com alienação fiduciária Veículo com alienação fiduciária

6.1 Registro
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Maquinário Agrícola
Propriedade do 

Recuperando
Maquinário Agrícola

6.1 Registro



Diante das informações prestadas, a Administração Judicial requer a juntada deste relatório mensal de atividades,

formulado precipuamente pelos seguintes profissionais, todos da equipe permanente desta auxiliar do Juízo: 

Rafael Brizola Marques

Coordenador Geral

OAB/RS 76.787

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O

Geórgya Jacoby

Equipe Contábil

Guilherme Falceta

Advogado responsável

OAB/RS 97.137




