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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 chegarmos às conclusões apresentadas nessa avaliação,

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

informações contidas nos documentos disponibilizados pelos

Recuperandos; e (ii) foram conduzidas discussões junto aos mesmos

sobre os seus negócios e operações.

Nenhum dos profissionais que participaram da elaboração desse

Relatório tem qualquer interesse financeiro nos Recuperandos ou

relação com alguma das partes envolvidas, o que demonstra o

caráter independente da Administração Judicial em relação ao

trabalho.

É importante referir que os os Recuperandos não impuseram

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

instalações das sociedades 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



Data do Evento Conteúdo Autos

05/10/2020 Apresentação do Plano de 
Recuperação Judicial

Evento 70, PET1

06/10/2020 Petição do Banco do Brasil Evento 71, PET1

07/10/2020 Petição da Recuperanda Evento 72, PET1

Apresenta-se abaixo a relação de todos os eventos relevantes ocorridos no processo de Recuperação Judicial no mês de outubro de
2020:

1.2 Estágio Processual -



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

29/09/202029/09/2020 05/10/202005/10/202004/08/202004/08/2020

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 

LRF)

Publicação do edital 
conjunto – artigos 7º, §

2º, e 53, parágrafo único, 
da LRF

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

Entrega do plano de 
recuperação judicial 

(art. 53 LRF)

Sem 
previsão

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)

24/06/202024/06/2020

Concessão da RJ
(art. 58 LRF)

Estágio
Atual

Estágio
Atual

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

1.3 Cronograma



29/09/202029/09/202024/06/202024/06/2020

Ajuizamento (art. 51 LRF)

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)

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

14/10/202014/10/2020 30/11/202030/11/2020 Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

1.3 Cronograma
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Os Recuperandos desempenham atividades rurais no interior de

Encruzilhada do Sul (RS). Atualmente, o produtor rural Henrique

Ruffato Rodrigues é o responsável pela condução das atividades. A

propriedade da família possui 76 hectares e está escriturada em nome

do pai do Recuperando, o Sr. José Airton Brum Rodrigues. Este,

também é o principal avalista/garantidor dos empréstimos e

financiamentos contraídos pela família.

Conforme Livro Caixa (ano-calendário 2019) dos produtores rurais e

Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (ano-calendário 2018),

as receitas dos Recuperandos é obtida, essencialmente, por meio

do cultivo da soja. A família ainda realiza atividades

complementares como o plantio de feijão e a criação, recriação e

engorda de bovinos.

2.1 Atividade

Agricultura (verão)

Cultivo de Soja
Área produtiva: aproximadamente 300 hectares (76 próprios e
200 arrendados)
Plantio: entre outubro e dezembro
Colheita: abril



2.1 Atividade Empresarial –

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 das Recuperandas.

6. A colheita normalmente
ocorre nos meses de abril e
maio, com uso de maquinário
próprio e contração de
safristas. 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, os Devedores
buscam 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



2.2. Estrutura

Lisete Ruffato ME

CNPJ: 36.996.667/0001-79

CPF: 033.686.000-52

Henrique Ruffato 
Rodrigues ME

José Airton Brum 
Rodrigues ME

CNPJ: 36.996.787/0001-30

CPF: 358.790.840-00
CNPJ: 36.996.711/0001-05

CPF: 468.794.550-34

 Empresários Individuais

 Todas estabelecidas na Estrada Vau dos Prestes, S/N, Segundo Distrito – Encruzilhada do Sul/RS

 Capital Social: cada empresário individual possui um capital social de R$ 5.000,00, integralizado pelas respectivas pessoas físicas

 Principal Atividade Econômica: Cultivo de Soja

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



Conforme avaliação de bens e ativos realizada pela AgroRural

Planejamento Agropecuário, a família dispõe de um total de setenta e

seis hectares e cento e setenta e oito ares (76,178ha), avaliados em R$

1.904.450.000.

As frações de terra cercam as redondezas da Ponte do Rio

Camaquã (RSC 471), localizada ao sul do Município de Encruzilhada do

Sul (RS).

Na página seguinte do presente Relatório, apresenta-se imagem

área por satélite da região, conforme imagem do google maps, obtida

em 07 de outubro de 2020.

2.3 Estabelecimentos



2.3 Estabelecimentos



Os Recuperandos contratam 2 safristas durante os períodos de

plantio e colheita. A colheita dura aproximadamente 30 dias e ocorre

em meados de abril de cada ano. Já o plantio demanda

aproximadamente 25 dias de trabalho e é realizado apartir do mês de

outubro.

2.4. Quadro de 



No dia 13/08/2020, a Administração Judicial realizou visita in loco

à propriedade rural dos Recuperandos, localizada na Estrada Vau dos

Prestes, Segundo Distrito, em Encruzilhada do Sul/RS. Na ocasião, foi

recebida pelos produtores rurais Henrique Ruffato Rodrigues (filho) e

José Airton Brum Rodrigues (pai), acompanhados de seus advogados.

Durante a visita, foi informado que o principal responsável pela

administração das atividades desenvolvidas pelo grupo familiar é o

Recuperando Henrique Ruffato, enquanto seus pais apoiam

principalmente através da prestação de garantias reais ou

fidejussórias para o financiamento das operações.

Também foi noticiado que a propriedade dos Devedores é de

aproximadamente 80 hectares, enquanto outros 200 hectares

decorrem de arrendamentos, majoritariamente informais, destinados

à lavoura de soja.

A colheita ocorre no mês de abril e os grãos são entregues à

Cotribá e à Bianchini. Na última colheita, em razão da severa estiagem

que assolou o Rio Grande do Sul, foram colhidas apenas 16 sacas de

soja por hectare, comprometendo o capital necessário para próxima

lavoura, a qual dependerá de trocas com a Cotribá.

Os Recuperandos também relataram que o período de plantio

dura entre 20 a 25 dias, e o de colheita aproximadamente 30 dias,

sendo necessária a contratação de dois safristas para auxílio em

ambas as fases do ciclo produtivo.

Por fim, o registro em vídeo da visita realizada pode ser acessado

através do seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=-m-

WCuXb7Hg&ab_channel=BrizolaeJapurAdministra%C3%A7%C3%A3o

Judicial.

2.5 Fiscalização -
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3.1 Créditos Sujeitos

HENRIQUE RUFFATO; 
R$546.845,93 ; 48%

JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES 
ME. E LISETE RUFFATO ME. ; 

Apresenta-se no gráfico ao lado o total de créditos por

Recuperando. Ressalte-se que todos os créditos estão

classificados na Classe II – Garantia Real.

Os valores contidos nesta página estão baseados no Edital do artigo. 52º, §1º, da LRF.



O gráfico acima apresenta a representatividade de cada credor deste processo de Recuperação Judicial. Nota-se que o passivo sujeito é

composto essencialmente por dívidas com instituições financeiras.

COOPERATIVA TRITICOLA CAÇAPAVANA; 
R$385.265,10 ; 33,7%

BANCO JOHN DEERE S/A; 
R$266.759,99 ; 23,3%

FOLHITO IND. E COMERC. DE ADUBOS; 
R$234.239,20 ; 20,5%

BANRISUL S/A; 
R$126.713,88 ; 11,1%

BANCO BRADESCO S/A; 
R$72.066,35 ; 6,3%

BANCO DO BRASIL S/A; 
R$34.866,95 ; 3,1%

BANRISUL S/A; 
R$23.034,78 ; 2,0%

Os valores contidos nesta página estão baseados no Edital do artigo. 52º, §1º, da LRF.

3.2 Perfil dos 
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4.1. Laudo de
Conforme laudo de avaliação de bens e ativos realizado pela AgroRural Planejamento Agropecuário elaborado em 30 de setembro de 2020,

a família dispunha dos seguintes ativos:

Classificação contábil Bem Valor de Mercado Representatividade
Terreno Terra nua - R.12 e R.14/3567 (25,7ha) R$ 644.395,00 20%
Terreno Terra nua - R.4/5862 (21,7ha) R$ 544.500,00 17%

Maquinário Agrícola Colheitadeira R$ 400.000,00 13%
Terreno Terra nua - 17.546 (15ha) R$ 375.000,00 12%
Terreno Terra nua - R.10/3009 (9ha) R$ 225.000,00 7%

Maquinário Agrícola Trator R$ 165.000,00 5%
Benfeitoria Galpão de zinco R$ 120.000,00 4%

Terreno Terra nua - R.3/4109 (4,6ha) R$ 115.555,00 4%
Maquinário Agrícola Trator R$ 95.000,00 3%
Maquinário Agrícola Plantadeira R$ 75.000,00 2%
Maquinário Agrícola Plantadeira R$ 65.000,00 2%

Benfeitoria Casa de moradia R$ 60.000,00 2%
Maquinário Agrícola Trator R$ 60.000,00 2%

Benfeitoria Casa de moradia R$ 50.000,00 2%
Maquinário Agrícola Pulverizador R$ 50.000,00 2%
Maquinário Agrícola Graneleiro R$ 40.000,00 1%

Benfeitoria Galpão de madeira R$ 25.000,00 1%
Maquinário Agrícola Semeadora R$ 20.000,00 1%
Maquinário Agrícola Grade Niveladora R$ 17.000,00 1%
Maquinário Agrícola Reboque de Plataforma R$ 16.000,00 1%

Benfeitoria Galpão de madeira R$ 15.000,00 0%
Maquinário Agrícola Guincho bag R$ 15.000,00 0%

R$ 3.192.450,00



O somatório do valor de mercado dos bens dos Devedores perfazia a monta de R$ 3.192.450,00 na data de elaboração do referido laudo. A

composição do montante é apresentada através de gráfico, conforme abaixo:

Terrenos; 
R$1.904.450,00 ; 59,7%

Benfeitorias; 
R$270.000,00 ; 8,5%

Maquinário Agrícola; 
R$1.018.000,00 ; 31,9%

4.2. Composição dos 



O Código Civil Brasileiro – Lei 10.406/2002, a partir dos artigos

1.179 e 970, especifica a dispensa de obrigatoriedade da escrituração

contábil para o produtor rural, conforme destacado abaixo:

Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são

obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou

não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em

correspondência com a documentação respectiva, e a levantar

anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

... § 2º É dispensado das exigências deste artigo o pequeno

empresário a que se refere o art. 970.

Art. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado

e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário,

quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes.

Entretanto, para que fosse possível o deferimento desta

Recuperação Judicial, se fez necessário que os Devedores

procedessem com o registro na Junta Comercial – RS. Sobre o tema,

o Art. 971 do Código Civil destaca:

Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua

principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o

art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de

Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de

inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao

empresário sujeito a registro.

Neste sentido, os Devedores atualmente estão equiparados às

obrigações que se sujeitam as microempresas. Ressalte-se ainda que

os Devedores não se enquadram ao conceito de “pequeno

empresário” (Art. 970), conforme trecho da Lei Complementar 123/06

- art. 68.:

Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do

disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,

o empresário individual caracterizado como microempresa na forma

desta Lei Complementar que aufira receita bruta anual de até R$

36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Diante do racional exposto acima, conclui-se que os Devedores

Henrique Ruffato Rodrigues ME, José Airton Brum Rodrigues ME e

Lisete Ruffato ME são obrigados a possuir escrituração contábil,

devendo esta ser apresentada regularmente à Administração

Judicial.

Até a data de elaboração deste Relatório, esta Equipe Técnica

ainda não havia recebido os demonstrativos contábeis dos

Recuperandos. A documentação será solicitada para análise no

próximo Relatório de Atividades.

4.3 Escrituração



Os Recuperandos acostaram aos autos o livro caixa da operação do ano de 2019 do Devedor Henrique Ruffato Rodrigues – ME, o qual está

demonstrado no gráfico abaixo:

4.4 Livro

31.914

69.925

32.208

79.111

10.797 7.863

-1.034

0

-28.725

-45.430

-162.122

-435 -1.865 -69 -154

-30.000

-500 -235

 (200.000)

 (150.000)

 (100.000)

 (50.000)

 -

 50.000

 100.000

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

ENTRADAS SAÍDAS

Da análise dos números, verifica-se que a operação apresentou fluxo de caixa negativo ao final dos 12 meses do ano, no montante de - R$

38.751,40. Contudo, à toda evidência, os valores registrados no referido Livro são bastante inferiores àqueles que se espera de uma área de cultivo

de 600 hectares. Esclarece-se que esta Administração Judicial já solicitou aos Recuperandos informações complementares acerca dessa questão.

:



Adicionalmente, os Recuperandos acostaram aos autos projeção de receitas para o ano de 2020, elaborada por profissional independente com

registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade. Abaixo apresenta-se expectativa de receita conforme avaliação do profissional:

4.5 Projeção Receitas

De acordo com a projeção, os valores considerados para a soja e aveia foram

retirados do site www.agrolink.com.br, portal esse 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 22/09/2020.

Destaca-se que a projeção realizada leva em conta o total de área produtiva dos 3

Recuperandos, ou seja, 600 hectares no total de área de plantio.

Entretanto, importante notar que a quantidade de terra assumida pelo

profissional difere da área de terra informada pela AgroRural Planejamento

Agropecuário quando da emissão de seu relatório de avaliação de bens (Slide 11).

Esta Equipe Técnica já solicitou informações acerca dessa inconsistência e

apresentará no próximo relatório mensal suas conclusões.

Cultura Total Hectares Sacos/Hectares Valor da Saca Total
Soja 300 45 R$ 134 1.809.000,00 
Aveia 300 45 R$ 37 499.500,00 

2.308.500,00 

78%

22%

Percentual de Participação nas Receitas

Soja Aveia



4.6 Prestação de Contas
Para viabilizar a fiscalização das atividades das recuperandas e

informar as partes interessadas sobre as mesmas, compete aos

Devedores “a apresentação de contas demonstrativas mensais

enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de

seus administradores” (art. 52, LRF).

Nesse sentido, relacionam-se abaixo as informações que foram

solicitadas pela Administração Judicial e até a data de finalização

deste Relatório ainda não haviam sido entregues:

Nº TÓPICO
1 Livro caixa com todas a movimentação mensal de 2020
2 Extratos bancários mensais de 2020
3 Relação mensal de funcionários, por função e tipo de vínculo
4 DIRPF completa de todos os recuperandos, ano-calendário 2019
5 ITR competência 2019
6 Talão de notas emitidas em 2020
7 Todos os contratos de arrendamento de terra vigentes
8 Demandas Judiciais (relação de processos/ obrigações ilíquidas)
9 Balancetes e Demonstração do Resultado do Exercício
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CLASSE SUB-CLASSE DESÁGIO CARÊNCIA PRAZO ENCARGOS

CLASSE II

Créditos 
Bancários 30% 2 anos Pagamento em 8 (oito) anos após período de carência IGPM

Fornecedores/
Cerealistas 50% 1 ano Pagamento em 5 (cinco) anos após período de carência IGPM

Folhito 
Fertilizantes 

Orgânico
15% 1 ano Pagamento em 4 (quatro) anos após período de carência IGPM

Apresenta-se abaixo um quadro resumo referente à forma de pagamento aos credores* prevista no plano de recuperação apresentado pelos

Recuperandos:

*Urge ressaltar que o plano proposto pelos Recuperandos ainda está pendente de aprovação pelos credores.

5.1 Plano de 



O quadro apresentado na página anterior trata-se de breve resumo em relação às condições de 

pagamento propostas pelas Recuperandas. 

O Plano de Recuperação Judicial acostado aos autos pode ser consultado em sua integralidade, 

através do site:   

https://preservacaodeempresas.com.br/

ou aplicativo:

5.1 Plano de 
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Maquinário Agrícola Maquinário Agrícola

Maquinário Agrícola Maquinário Agrícola

6.1 Registro
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Maquinário Agrícola Maquinário AgrícolaMaquinário Agrícola

6.1 Registro
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Maquinário Agrícola Registros da propriedadeRegistros da propriedade

6.1 Registro
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Maquinário Agrícola Registros da propriedadeRegistros da propriedade

6.1 Registro
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Registros da propriedade GalpãoRegistros da propriedade

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

Matheus Martins Costa Mombach

Advogado corresponsável

OAB/RS 105.658

Daniel Kops

Equipe Contábil

CRC/RS 096647/O-9

Felipe Camardelli

Equipe Contábil

CRA/RS 31349/O




