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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 da

Westermann Comércio e Agropecuária LTDA, as quais foram

fornecidas por seus administradores; e (ii) foram conduzidas

discussões com membros integrantes da administração da

Westermann Comércio e Agropecuária LTDA e as operações da

referida sociedade empresária.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração deste

relatório têm qualquer interesse financeiro na Recuperanda ou

qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que

caracteriza a independência desta Equipe em relação ao presente

trabalho.

A administração da Westermann Comércio e Agropecuária LTDA 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 com processamento datado de

08/07/2019. Ato contínuo, em 16/07/2019, sobreveio despacho

determinando emenda à inicial para fins de complementação da

documentação obrigatória na forma da LRF.

Acostados parcialmente os documentos necessários, sobreveio,

em, 21/08/2019, despacho determinando nova emenda à inicial, sob

pena de indeferimento. Atendido o comando judicial, determinou-se,

em 24/09/2019, realização de Perícia Prévia, nomeando-se a presente

Equipe Técnica como responsável para o exercício do encargo.

O Laudo de Perícia Prévia foi apresentado em 03/10/2019, ocasião

em que se concluiu pela possibilidade de deferimento do

processamento do pedido de Recuperação Judicial, ainda que se

fizesse necessária posterior complementação da documentação

necessária.

Dessa forma, em 07/10/2019, deferiu-se o processamento da

Recuperação Judicial, oportunidade em que, dentre outras medidas,

nomeou-se esta Equipe para o encargo de Administradora Judicial.

Em 21/10/2019 foi publicado o edital contendo relação de

credores da Recuperanda (art. 52, §1º, LRF), abrindo-se prazo de 15

dias para habilitações e/ou divergências de crédito, encerrado em

04/11/2019.

Em 12/12/2019, a Recuperanda apresentou plano de recuperação

judicial. Assim, em 17/02/2020, foi publicado edital contendo relação

de credores elaborada pela Administração Judicial (art. 7, §2º, LRF) em

conjunto com aviso sobre recebimento do plano de recuperação

judicial (art. 53, parágrafo único, LRF), abrindo-se prazo de 10 dias para

impugnações (art. 8º, LRF), findo em 26/02/2020, e 30 dias para

objeções ao plano (art. 55, caput, LRF), o qual se encerrará em

17/03/2020.

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

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

caput, da LRF.

Registra-se, por fim, a ocorrência de exitosa sessão privada de

mediação, em 02/12/2019, bem como de conciliação extrajudicial, em

09/12/2019, ambas medidas sugeridas pela Administração Judicial

com vistas ao escorreito andamento do feito.

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 
o 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)

08/07/2019

04/10/2019 02/12/2019

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 da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra.

18/10/2019 14/02/2020

Estágio atual

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

06/05/2019

QGC
(art. 18 LRF)

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

18/10/2019

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)

04/11/2019

05/02/2020

14/02/2020 Sem previsão

Estágio atual
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Além da crise setorial a qual o país enfrentava, 

na safra de 2016, houve um enorme prejuízo: 

soja armazenada ficou úmida e impossibilitada 

de comercialização.

Constituída em 1969, sob a forma de sociedade 

empresarial de responsabilidade limitada. A 

atividade principal era o comércio de grãos, além 

de serviços relacionados a secagem, 

armazenamento e transporte cerealista.

Adesão de empréstimos bancários 

para construção de novos silos de 

armazenamento. Patrimônio da 

Recuperanda foi ofertado como 

garantia real.

Safra de 2018, Empresa não 

conseguiu cumprir com os 

pagamentos com os 

fornecedores. Tal fato, 

acarretou na adesão de 

novos empréstimos.

Em janeiro de 2019, Sra. Elda Westermann 

assume como nova sócia-administradora, junto 

com o sócio Sr. Udo Westermann, apenas para 

fins de representação. Um profissional da área 

foi contratado para exercício da função.

2.1 Histórico

1969 2016

2016 2017

2018

2019

2019

Ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial em 

08/07/2019.

Safra de 2017 não comportou o 

pagamento dos empréstimos 

adquiridos em 2016 e do 

cumprimento das demais 

obrigações.



2.2 Informações

Westermann – Comércio e Agropecuária LTDA.

CNPJ: 87.481.172/0001-02

▪ Objeto: comércio atacadista de matérias-primas agrícolas

▪ Diretores-administradores: Elda Westermann e Udo Westermann

▪ Cerro do Galdino – Piratini - RS

▪ Sociedade empresária limitada

▪ Capital Social: R$ 500.440,00

▪ Sócios: Udo Westermann (20,09%), William Westermann 
(20,09%), Edithe Westermann Gowert (19,94%), Elda 
Westermann (19,94%) e Marli Westermann (19,94%)



2.3 Visita à 

No dia 10 de dezembro de 2019, a Administração Judicial realizou

visita a sede da Westermann, ocasião em que foi recebida pelo

consultor Sr. Felipe Bueno de Lima, representante da Recuperanda.

Cumpre destacar que este relatório diz respeito às informações

gerais da Recuperanda repassadas à equipe da Administração Judicial

no momento da visitação. No que se refere às informações econômico-

financeiras, realizou-se o exame dos períodos de junho à novembro de

2019.

A Recuperanda entende que a crise financeira na qual se encontra

é consequência de uma conjuntura de fatores. Avalia-se que algumas

tomadas de decisão agravaram a situação nos últimos anos. Entre

estas, a construção precipitada de novo cilo e a aquisição de soja

estragada, que em determinado momento contaminou todo o estoque

armazenado.

Atualmente, os recursos da Recuperanda são advindos da

comercialização de grãos, da pecuária e de materiais de construção

(areia, brita, etc).

Considerando a dívida acumulada ao longo dos últimos anos, a

Recuperanda almeja vender a área utilizada para armazenagem

(registros fotográficos da área dispostos ao final deste relatório). A

Westerman estima que com a venda da área destinada a

armazenagem, seria possível liquidar um percentual representativo do

passivo da mesma. A Empresa entende que o local está valorizado e

ressalta também que os silos foram recentemente instalados.

Já as terras da família que são direcionadas ao cultivo de grãos

deverão ser arrendadas. Assim, em um futuro próximo, a Empresa

passaria a ter como atividade somente o arrendamento de terras e a

comercialização de material de construção.

A Recuperanda relata que chegou a comercializar com

aproximadamente 400 clientes. Destes, estima-se que mais de 200

comercializavam apenas com a Westermann.



2.3 Visita à 

¹QR Code é a abreviação de quick response code (código de resposta rápida). Trata-se de um código de barras bidimensional com capacidade de codificar atalhos para endereços

eletrônicos. Para decifrar o código, é preciso ter um leitor de QR Code instalado no celular ou no computador. Feito isso, basta aproximar a câmera do smartphone ou a webcam do

símbolo. Quase instantaneamente, o emblema dá acesso ao vídeo da visita da equipe de Administração Judicial.

No que se refere ao quadro de funcionários da Recuperanda, durante o

ano houve uma redução brusca de colaboradores. Atualmente, há um Auxiliar

de Escritório, um Motorista e quatro Carregadores de Armazém, totalizando 6

colaboradores.

Em relação as despesas correntes, a Recuperanda tem pago em dia os

salários dos funcionários, energia elétrica e fornecedores. Despesas com

Funrural e INSS estão sendo postergadas.

Após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, a

Empresa teve seu crédito no mercado cortado praticamente na totalidade

das operações. Para viabilizar o pagamento no momento da aquisição dos

produtos, a Empresa passou a realizar suas vendas somente à vista.

Por fim, as atividades no Campus de Canoas/RS podem ser visualizadas

no vídeo decifrando-se o QR Code¹ abaixo:
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3.1 Créditos

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atinge a monta

de R$ 31.023.129,02. A lista de credores da Recuperanda é

composta pela Classe II – Garantia Real (46%) e pela Classe III

– Quirografários (54%).

O gráfico ao lado apresenta o perfil da sua dívida.

R$ 14.269.680,40

R$ 16.753.448,62

CLASSE II - GARANTIA REAL CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS



3.2 Créditos

O passivo sujeito à Recuperação Judicial está

demasiadamente concentrado em dívidas contraídas junto à

instituições financeiras. Tais créditos perfazem a monta de R$

14.269.680,40.

No gráfico ao lado, é possível visualizar a representatividade

dos principais credores da Recuperanda.

R$1.200.880,00 

R$1.203.499,00 

R$1.442.734,05 

R$1.911.421,62 

R$2.441.998,70 

R$3.808.345,46 

R$4.027.600,18 

R$14.986.650,01 

ARACI DA ROSA PORTO BANCO DO BRASIL

BANCO BANRISUL DANILO LETZOW WESTERMANN

BANCO SICREDI BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A

BANCO BRADESCO DEMAIS CREDORES
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4.1 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de Ativo da Recuperanda:

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do ativo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre junho e novembro de cada rubrica.

nov/19 AV AH out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.491,67 0,0% -97,5% 99.817,99 133.585,55 105.351,73 150.864,74 181.332,24 

Contas a Receber 1.541.156,19 7,5% -78,0% 1.489.791,58 1.510.180,45 1.514.770,86 1.768.749,06 6.992.875,19 

Estoques 42.128,56 0,2% 51,6% 48.209,21 34.745,68 44.911,46 48.315,84 27.789,69 

Adiantamentos 2.094.593,84 10,1% -6,5% 2.090.213,84 2.098.415,84 2.156.509,27 2.157.425,62 2.239.012,18 

Partes Relacionadas - 0,0% 0,0% - - - 888,22 -

Total do Ativo Circulante 3.682.370,26 17,8% -61,0% 3.728.032,62 3.776.927,52 3.821.543,32 4.126.243,48 9.441.009,30 

Outras Contas a Receber 178.551,70 0,9% -33,2% 178.551,70 178.551,70 267.272,59 267.272,59 267.272,59 

Imobilizado 16.779.271,72 81,3% -1,5% 16.779.271,72 16.779.271,72 16.779.271,72 16.779.271,72 17.026.570,50 

Total do Ativo Não Circulante 16.957.823,42 82,2% -1,9% 16.957.823,42 16.957.823,42 17.046.544,31 17.046.544,31 17.293.843,09 

Total do Ativo 20.640.193,68 100,0% -22,8% 20.685.856,04 20.734.750,94 20.868.087,63 21.172.787,79 26.734.852,39 



4.1 Análise Financeira –

16.779.271,72 

2.094.593,84 

1.541.156,19 225.171,93 

Imobilizado Adiantamentos

Contas a Receber Demais rubricas

▪ Ao analisarmos as contas patrimoniais da Recuperanda, a primeira

constatação refere-se a relevância dos Ativos Imobilizados, que

correspondem a aproximadamente 80% do ativo total da Recuperanda.

▪ Também em valor relevante, os Adiantamentos representam em

torno de 10% do total de ativos.



4.1 Análise Financeira –

▪ Em novembro de 2019 o valor contábil total dos ativos da

Westermann apresentava um montante de R$ 16.779.271,72.

▪ Desse total, os Terrenos representavam 32%, enquanto as

Máquinas e Equipamentos representavam 30%.

▪ Entretanto, cumpre ressaltar que não foi identificado o efeito da

depreciação durante o exercício de 2019 no balancete da

Recuperanda. Tal situação indica que o valor total de R$ 16.779.271,72

não representa de forma fidedígna o valor contábil dos ativos

imobilizados. Esta equipe técnica solicitará que os devidos

responsáveis pela contabilidade procedam com os ajustes necessários.

TERRENOS

MAQUINAS E ACESS INDUSTRIAIS

EDIFIC E CONSTRUCOES

MAQUINAS E IMPL AGRIC

VEICULOS

Valor Contábil dos Ativos (em R$ mil)



4.2 Análise Financeira –

Apresenta-se abaixo o a evolução do saldo das contas de Passivo da Recuperanda:

AV – Análise vertical. Demonstra a representatividade de cada rubrica perante o total do passivo.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação entre junho e novembro de cada rubrica.

nov/19 AV AH out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19

Fornecedores 6.890.555,35 32,0% -33,5% 6.953.583,11 6.933.920,39 6.789.080,96 5.857.421,22 10.356.947,03 

Obrigações com Pessoal 303.015,73 1,4% 3,3% 296.393,44 289.001,50 284.166,84 279.651,44 293.469,32 

Obrigações Tributárias 373.218,75 1,7% 15,3% 372.999,69 372.761,63 371.037,94 366.615,38 323.833,55 

Outras Contas a Pagar 865.896,15 4,0% -7,9% 874.003,15 845.462,64 851.098,41 930.662,26 939.974,45 

Partes Relacionadas 678.129,85 3,2% 0,0% 678.129,85 678.129,85 658.129,85 678.129,85 678.129,85 

Empréstimos e Financiamentos 273.709,15 1,3% -1,8% 273.709,15 273.709,15 273.709,15 273.709,15 278.685,68 

Total do Passivo Circulante 9.384.524,98 43,6% -27,1% 9.448.818,39 9.392.985,16 9.227.223,15 8.386.189,30 12.871.039,88 

Empréstimos e Financiamentos 10.730.262,57 49,9% 1,2% 10.698.180,95 10.667.829,67 10.728.952,61 10.663.551,17 10.600.745,54 

Outras Contas a Pagar 1.365.890,33 6,4% -4,4% 1.373.363,86 1.380.693,45 1.388.025,53 1.395.355,12 1.428.331,85 

Total do Passivo Não Circulante 12.096.152,90 56,2% 0,6% 12.071.544,81 12.048.523,12 12.116.978,14 12.058.906,29 12.029.077,39 

Patrimônio Líquido 26.476,06 0,1% 0,0% 26.476,06 26.476,06 26.476,06 26.476,06 26.476,06 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 21.507.153,94 100,0% -13,7% 21.546.839,26 21.467.984,34 21.370.677,35 20.471.571,65 24.926.593,33 



4.2 Análise Financeira –

11.003.971,72 

6.890.555,35 

2.231.786,48 

1.354.364,33 

Empréstimos e Financiamentos Fornecedores

Outras Contas a Pagar Demais rubricas

▪ É notável que a dívida está concentrada nos empréstimos contraídos

junto a instituições financeiras e nos valores devidos aos fornecedores (em

geral, produtores rurais).

▪ Observa-se também que a dívida arrolada no processo recuperatório é

superior ao passivo registrado contabilmente. Esta diferença, conforme

informado pela própria Recuperanda nos autos do processo, deve-se ao

volume de produtores rurais que realizaram a venda de grãos sem a emissão

tempestiva de Nota Fiscal.



4.3 Análise Financeira –
Apresenta-se abaixo Demonstração de Resultado do Exercício acumulada até o mês de novembro de 2019.

AH - Análise horizontal. Apresenta a variação anual de cada rubrica.

nov/19 AH out/19 set/19 ago/19 jul/19 jun/19

Receita Líquida 22.468.633 1,6% 22.338.064 22.266.379 22.221.588 22.186.066 22.110.176 

Custos Mercadoria Vendidas -16.509.402 9,7% -16.476.115 -16.447.269 -16.277.176 -15.322.294 -15.049.840 

Lucro Bruto 5.959.231 -15,6% 5.861.949 5.819.110 5.944.412 6.863.772 7.060.336 

Receitas (Despesas) Operacionais -4.351.108 16,9% -4.268.117 -4.145.980 -4.044.402 -3.942.242 -3.722.510 

Despesas com Agropecuária -1.448.007 4,1% -1.448.007 -1.444.127 -1.439.889 -1.435.494 -1.391.568 

Despesas com Vendas -511.660 6,2% -511.256 -509.780 -507.535 -506.260 -481.987 

Despesas com Pessoal -630.962 41,3% -616.334 -587.701 -555.897 -543.674 -446.435 

Despesas Administrativas -1.033.196 47,2% -970.484 -891.159 -837.551 -759.354 -701.924 

Outras Receitas 143.818 51,6% 143.803 143.803 143.794 143.776 94.855 

Outras Despesas -871.102 9,5% -865.839 -857.017 -847.324 -841.236 -795.451 

Lucro Operacional 1.608.124 -51,8% 1.593.832 1.673.130 1.900.010 2.921.530 3.337.826 

Receitas Financeiras 43.700 0,1% 43.700 43.700 43.659 43.659 43.659 

Despesas Financeiras -2.102.098 69,0% -2.069.932 -2.025.172 -1.991.840 -1.925.900 -1.243.708 

Resultado do Exercício - 450.275 -121,1% -432.401 -308.342 -48.171 1.039.290 2.137.777 



4.3 Análise Financeira –

▪ Os meses em que as receitas foram registradas contabilmente

estão diretamente atreladas a sazonalidade do setor. Nos meses

de abril e maio de 2019 fora registrado um faturamento

aproximado de R$ 20 milhões, o que representa mais de 90% do

faturamento anual da Recuperanda.

▪ No que se refere as despesas apresentadas pela Empresa,

destaca-se o valor desembolsado com Despesas Financeiras, que

até novembro de 2019 perfazia a monta de R$ 2.102.098,31. Este

gasto elevado é reflexo do nível de endividamento da Westermann

com instituições financeiras.

▪ Até novembro de 2019, a Recuperanda havia apurado um

prejuízo contábil acumulado de R$ 450.275,90.

2.102.098 

1.448.007 
1.033.196 

511.660 

630.962 

871.102 

Despesas Financeiras Despesas com Agropecuária

Despesas Administrativas Despesas com Vendas

Despesas com Pessoal Outras Despesas
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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 atividades mantém seu

funcionamento normal. Contudo, existem atrasos em pagamentos de

tributos, cujos créditos não são sujeitos à Recuperação Judicial.



6. REGISTRO 
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NOVOS SILOSNOVOS SILOS

27
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