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1.1 Considerações Preliminares 

 

Primeiramente, 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 chegar às conclusões apresentadas no presente relatório, entre 

outros aspectos, esta Equipe Técnica: (i) tomou como boas e válidas as 

informações gerenciais encaminhadas pelos representantes da Recuperanda; 

e (ii) conduziu discussões com membros integrantes da administração destas 

sobre os seus negócios e operações. 

  

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. 

 

Prescreve a alínea “c” do art. 22 da LREF ser dever do administrador 

judicial apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das 

atividades do devedor. Nesse sentido, de todo recomendável que tal 

relatório seja alicerçado em informações contábeis relativas a receitas, a 

bens, a despesas, a custos e a dívidas de acordo com a legislação e com o 

padrão contábil da legislação correlata vigente, cuja elaboração ocorra por 

contador habilitado. 

 

Sucede que, no presente caso, referidas informações não foram 

entregues ao administrador judicial, razão pela qual o presente 

relatório está baseado em informações gerenciais da Recuperanda, as 

quais serão re/ratificadas à medida que as informações contábeis sejam 

regularmente processadas. 

 

Cumpre referir que nenhum dos profissionais que participou da 

elaboração deste relatório tem qualquer interesse financeiro na Recuperanda 

ou qualquer relação com quaisquer das partes envolvidas, o que caracteriza a 

independência desta Equipe Técnica em relação ao presente trabalho. 

 

Exceto quando expressamente mencionado, os valores indicados 

neste relatório estão expressos em reais (R$). 
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1.2 Cronograma Processual 

 

Abaixo é apresentado o cronograma do processo de Recuperação 

Judicial da Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo é apresentado o cronograma da Verificação de Créditos da 

Recuperanda, demonstrando o atual estágio em que se encontra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuizamento 
(art. 51 LRF) 

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

AGC 
(art. 56 LRF) 

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

04/10/2019 

Deferimento 
do 
processamento 
(art. 52, LRF) 

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

Objeções 
(art. 55 LFR) 

21/10/2019 

12/12/2019 

17/02/2020 
 

17/03/2020 

 Sem previsão 08/07/2019 

Concessão da RJ 
(art. 58 LRF) 

Sem previsão 

Ajuizamento 
(art. 51 LRF) 

Entrega pela 
Administraçã
o Judicial do 
relatório de 
verificação de 
créditos 

QGC 
(art. 18 LRF) 

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

21/10/2019 

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 

17/02/2020 Estágio atual 

02/03/2020 

08/07/2019 
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1.3 Identificação da Recuperanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTERMANN – COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA 

CNPJ 87.481.172/0001-02 
 

 Sociedade empresa ria limitada 

 Distrito Cerro Galdino - s/n, Piratini - RS, 96490-000 

 Come rcio atacadista de mate rias-primas agrí colas 

 Capital Social: R$ 500.440,00 

 So cios: Udo Westermann (20,09%), William 

Westermann (20,09%), Edithe Westermann Gowert 

(19,94%), Elda Westermann (19,94%) e Marli 

Westermann (19,94%) 
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2.   Passivo Sujeito à Recuperação Judicial 
 

O passivo total sujeito à Recuperação Judicial atingiu a monta de R$ 25.607.599,53. A lista de credores da Recuperanda foi composta pela Classe II – 

Garantia Real (32%) e Classe III – Quirografários (68%).

  

2.1 Créditos por Classe 

 

 

2.2 Principais Credores 

 

 

 
 

R$8,204,259.01 

R$17,403,340.52 
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 R$10,000,000

 R$12,000,000
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CLASSE II - GARANTIA
REAL

CLASSE III -
QUIROGRAFÁRIOS

BADESUL 
DESENVOLVIMENTO 

S/A - AGÊNCIA DE 
FOMENTO RS 

R$3,808,345.46 

SICREDI
R$2,441,998.70 

DANILO LETZOW 
WESTERMANN
R$1,911,421.62 

BANCO DO BRASIL
R$855,616.58 BANCO CNH 

INDUSTRIAL S/A
R$837,814.09 
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3.1 Reunião com a Devedora

No dia 29 de maio de 2021, esta Equipe Técnica realizou visita 

presencial na sede da empresa Agrofel, que arrenda as terras da Westermann. 

Na data, verificou-se que o arrendamento está ocorrendo de forma regular, 

conforme observa-se nas imagens ao lado.  

  

Ademais, no dia 26 de maio de 2021, houve reunião com a Recuperanda 

por meio de plataforma eletrônica, de modo a inteirar-se do andamento das 

atividades empresariais do primeiro trimestre de 2021. A reunião foi 

realizada com o representante da Recuperanda, sr. Felipe Macau.  

 

Inicialmente, o Sr. Felipe informou que, em relação à atividade de compra 

e venda de materiais de construção, houve uma redução no faturamento da 

Recuperanda, atingindo o montante de aproximadamente R$ 20.000,00, 

sendo R$ 7.000,00 destinados ao custo das operações e o restante (R$ 

13.000,00) destinados às contribuições de despesas fixas. Nesse sentido, 

atualmente, há R$ 5.000,00 disponíveis em caixa. 

 

Ademais, complementou que tais números representam uma redução de 

50% no faturamento da referida atividade, enquanto ainda não identificaram, 

sobretudo, se a redução faz parte de ciclo econômico ou não.  

 

No tocante à compra e venda de ração, o representante da Recuperanda 

ressaltou o ótimo desempenho que os produtores rurais garantiram na safra 

20/21 e relatou que, diante do exposto, há expectativa quanto ao aumento 

gradativo das vendas do setor nas próximas semanas devido ao período 

entressafras.  
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Ao fim, realizou uma breve apresentação histórica das atividades já 

desenvolvidas pela Recuperanda, sendo dito que, atualmente, a atividade de 

armazenamento de grãos, seu antigo maior business, é desempenhada pela 

empresa Agrofel.  

Quanto ao leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), há tratativas 

pendentes com o Banco Bradesco para realização de alienação da UPÌ de área 

dada em garantia à Casa Bancária.  

 

Com relação aos fornecedores, informou que estão cumprindo com suas 

obrigações integralmente, considerando o método de compra e venda 

utilizado, uma vez em que no ato da compra pagam 30% à vista ao fornecedor, 

parcelando o restante dos valores, ao contrário das suas vendas, visto que 

cobram 40% à vista dos clientes e possibilitam o parcelamento do restante 

dos valores.  

 

No que concerne ao quadro funcional, informou o representante da 

Recuperanda a saída de uma colaboradora ao final do ano de 2020, ao passo 

que, atualmente, há somente 2 (dois) colaboradores.  

 

Quanto às despesas correntes, o arrendamento celebrado com a Agrofel 

possibilita o cumprimento integral das obrigações da Recuperanda.  

 

Finalmente, finalizou o representante da Recuperanda informando que, 

posteriormente, apresentará aos autos do processo de nº 5000157-

62.2020.8.21.0118 o Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, que constará a 

possibilidade de parcelamento da dívida tributária, bem como o andamento 

das negociações das Unidades Produtivas Isoladas (UPI) para análise dos 

credores sobre suas possíveis alienações. 
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3.2 Faturamento 

 
Conforme documentos disponibilizados pela Recuperanda, as 

demonstrações contábeis da Empresa informam de que o faturamento 

acumulado do primeiro trimestre de 2021 perfez a quantia de R$ 233.390, 

enquanto que, no mesmo período de 2020, este valor foi de R$ 187.104, com 

um aumento de cerca de 25% decorrentes das receitas com arrendamentos. 

 

A seguir, apresenta-se o gráfico comparativo entre a evolução do 

faturamento mensal auferido pela Devedora durante o primeiro trimestre 

de 2021 na comparação com o mesmo período do ano imediatamente 

anterior. 

 

 

 

3.3 Quadro Funcional 

 

Conforme informações disponibilizadas pela Recuperanda, atualmente 

esta conta com dois funcionários. 

 

Apresenta-se abaixo a evolução do quadro funcional da Devedora entre 

abril de 2020 e 2021:  
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3.4 Fluxo de Caixa Realizado 

 

2020 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL 
              

SALDO INICIAL 0 6.211 18.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

                            

(+) Vendas 30.082 40.853 36.414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.349 

(+) Venda ativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(+) Aluguel  44.335 50.107 44.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.292 

(+) Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ENTRADAS 74.417 98.845 37.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246.641 

                            

(-) Fornecedores -12.254 -20.582 -39.901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.737 

(-) Salários -1.684 -2.189 -4.645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.518 

(-) Operacional -49.961 -51.791 -57.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -159.576 

(-) Tributária -4.220 -3.622 -2.385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.226 

(-) Financeira -88 -76 -82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -245 

(-) Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL SAÍDAS -68.206 -78.260 -104.837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.302 

              

(=) SALDO FINAL 6.211 12.700 -23.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.661 

 

O Fluxo de Caixa Realizado referente ao primeiro trimestre de 2021 

disponibilizado pelo Sr. Felipe demonstra que, considerando todas as 

competências até o presente momento, a atividade de arrendamento é a 

principal fonte de receitas da Recuperanda, com um saldo total 30% superior 

ao valor auferido em varejo.  

Quanto aos saldos finais mensais, durante os meses de janeiro e 

fevereiro, a Recuperanda apresentou saldos positivos em caixa ao final das 

competências. Em março, devido ao alto valor de saída referente a 

fornecedores e baixa no faturamento com vendas, o saldo final foi negativo.  
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3.5 Cumprimento das Obrigações Correntes 

 
Em linha com a Recomendação n. 72/2020, do CNJ, a Administradora 

Judicial questionou a Empresa sobre o regular cumprimento das obrigações 

correntes, sendo informado pelo Sr. Felipe que todas foram regularmente 

quitadas. 

 

No período em análise, não foram constatadas condutas passíveis de 

enquadramento nas hipóteses descritas nos incisos do art. 64, da LRF, nem foi 

apurada a distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, vedada 

por força do art. 6-A, da LRF. 

 

Em 26 de maio de 2021, esta Equipe Técnica realizou reunião virtual 

com a Recuperanda. Através deste procedimento e da solicitação de mídias ao 

Sr. Felipe, pode-se constatar que as atividades estavam ocorrendo 

normalmente, como é possível ratificar no vídeo cedido pelo representante da 

Empresa, decifrando-se o QR Code¹ abaixo ou pelo seguinte endereço 

eletrônico: https://youtu.be/V9gPqfLnfPQ 

 

 
 

 

 

 

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. 

https://youtu.be/V9gPqfLnfPQ
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