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RELATÓRIO 
DE ATIVIDADES

1. INTRODUÇÃO
• 1.1. Considerações Preliminares

• 1.2. Cronograma Processual



Primeiramente, 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 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 das

Recuperandos; 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 à Administração Judicial, razão pela qual o presente relatório

está baseado em informações gerenciais dos Recuperandos, as quais

serão re/ratificadas à medida que as informações contábeis sejam

regularmente processadas.

Cumpre referir que nenhum dos profissionais que participaram da

elaboração deste relatório têm qualquer interesse financeiro nos

Recuperandos 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$).

1.1 Considerações



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

29/09/202029/09/2020 05/10/202005/10/2020
Estágio

Atual
Estágio

Atual
04/08/202004/08/2020

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Deferimento do 
processamento (art. 52 

LRF)

Aguarda 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)

Aguarda 
convocação da 

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)

1.2 Cronograma

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão

Sem 
previsão



29/09/202029/09/2020 14/10/202014/10/2020 22/03/202122/03/2021 Estágio 
Atual

Estágio 
Atual24/06/202024/06/2020

Ajuizamento (art. 51 LRF)

Publicação do 1º edital 
contendo a relação de 
credores elaborada da 

Devedora (art. 52, § 1º, da 
LRF)

Aguarda 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)

Quadro-Geral de 
Credores

(art. 18 LRF)

1.2 Cronograma

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

Sem 
previsão

Sem 
previsão
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2. INFORMAÇÕES SOBRE OS 
RECUPERANDOS

• 2.1. Estrutura Societária

• 2.2. Estabelecimentos

• 2.3. Fiscalização da Colheita



2.1 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 23 de abril de 2021.

2.2 



2.2 



Nota: os valores contidos nesta página estão baseados no Edital Conjunto (art. 7º, § 2 e 53, p.ú.)

2.3 Créditos Concursais – por 

Apresenta-se abaixo a lista de credores por Devedora no que diz respeito ao valor de cada classe e também a quantidade de credores:

EMPRESA CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV TOTAL

HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES ME - R$ 91.835,43 R$ 602.141,22 - R$ 693.976,65

JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES ME - R$ 72.066,35 R$ 234.239,20 - R$ 306.305,55

LISETE RUFFATO ME - - - - R$ 0,00

TOTAL R$ 0,00 R$ 163.901,78 R$ 836.380,42 R$ 0,00 R$ 1.000.282,20

EMPRESA CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV TOTAL

HENRIQUE RUFFATO RODRIGUES ME - 1 3 - 4

JOSÉ AIRTON BRUM RODRIGUES ME - 1 1 - 2

LISETE RUFFATO ME - - - - 0

TOTAL 0 2 4 0 6



2.4 Créditos Concursais –

460.790

239.687

234.239

92.246

72.066

COOPERATIVA TRITICOLA
CAÇAPAVANA LTDA

BANRISUL S/A

FOLHITO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO BRADESCO S/A

Lista de Credores Garantia Real 
R$ 164.107

Quirografários 
R$ 934.921

Natureza

Henrique Ruffato 
Rodrigues ME

R$ 693.977

José Airton Brum 
Rodrigues ME

R$ 306.306

Lisete Ruffato ME
R$ 98.541

Por Devedor
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3. CICLO DE ATIVIDADES

• 3.1. Identificação das Atividades

• 3.2. Ciclo da Soja

• 3.3. Calendário - Cronograma das Atividades



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.

As receitas dos Recuperandos são obtidas, 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 bovinas.

Agricultura (verão)

Cultivo de Soja
Área produtiva: 165 hectares (76 próprios e 89 arrendados)
Plantio: entre outubro e dezembro
Colheita: abril

3.1 Identificação das 



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 dos Recuperandos.

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

3.2 Ciclo da 



Apresenta-se abaixo o ciclo de atividades produtivas das Recuperandos, considerando cada etapa do cultivo de soja:

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

Legenda:

Plantio e preparação do solo

Manutenção da lavoura

Colheita e venda da soja

3.3 Calendário –
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4. FISCALIZAÇÃO DA COLHEITA • 4.1. Safra 20/21 – Fiscalização da Colheita



4.1 Fiscalização da 
No dia 12 de abril de 2021, esta Administração Judicial realizou visita

in loco na propriedade do produtor Henrique Ruffato, a fim de verificar o

andamento da operação, assim como de obter informações acerca da

colheita que estava sendo realizada.

Primeiramente, o produtor rural informou que sua área de plantio

soma 165 hectares, sendo 76ha próprios e o restante arrendado. Quanto

à cultura, opta por cultivar apenas soja. Quanto à produtividade média

da safra 20/21, o sr. Henrique informou que, até o momento da visita, era

de 40 sacas por hectare.

Comparando às quantidades obtidas nas safras de 2019 e 2020,

quando a produtividade média foi de 32 e 16 sacas, respectivamente;

portanto estima-se uma colheita com retornos financeiros superiores.

De acordo com o produtor, a estiagem no enchimento do grão em

dezembro e o excesso de chuvas em fevereiro prejudicaram a

produtividade da safra. No que tange ao número de funcionários, dois

safristas estiveram envolvidos na colheita. Em relação à operação de

distribuição da soja, os grãos são entregues logo após sua colheita para

empresas parceiras: Cerealista VHL, Cerealista Cotriba e Bianchini.

No momento da visita, o produtor não havia estimado o lucro por

saca, devido ao estágio inicial em que se encontrava a colheita. Em

relação a contratos futuros, nenhuma parte da colheita foi negociada

nessa modalidade.

Quanto a seus custos, projeta-se que aproximadamente 22 sacas/ha

serão destinadas ao pagamento dos gastos; ademais, o produtor afirma

que não realiza qualquer controle de custos e não é possível estimar

efetivamente os dispêndios envolvidos para a realização da safra. O sr.

Henrique não utilizou seguros ou quaisquer contratos de proteção para

a safra 20/21, mas pretende usufruir do recurso para as safras futuras.

Em relação ao ativo imobilizado, todo o maquinário do produtor foi

utilizado para o plantio e colheita da safra, não sendo observada

ociosidade. Entretanto, ele afirma que máquinas poderiam ser vendidas

sem que houvesse prejuízo na produtividade.

Por fim, os registros em vídeo realizados durante a visita à

propriedade podem ser visualizadas no seguinte link:

https://youtu.be/_fs7AswYjXM



4.1 Fiscalização da 

Maquinário Agrícola Maquinário Agrícola

Maquinário Agrícola Terras do Grupo Familiar



4.1 Fiscalização da 

Terras do Grupo Familiar Plantação de Soja

Plantação de Soja Plantação de Soja
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5. ANÁLISE FINANCEIRA
SAFRA 2020/2021

• 5.2. Faturamento

• 5.3. Custos

• 5.4. Resultado



Na visita realizada em 12 de abril de 2021, o produtor informou

que foram plantados 165 hectares de soja, sendo 76ha próprios e o

restante advindos de arrendamentos. Conforme dados

disponibilizados pelo sr. Henrique, a produtividade média da safra,

até o momento da visita, estava estimada em 40 sacas por hectare.

A cotação média da soja no Rio Grande do Sul, de acordo com o

site Agrolink, portal de conteúdo agropecuário amplamente

reconhecido no meio do agronegócio, é de R$170.

Com base nas informações prestadas por Henrique Ruffato e nos

dados de mercado, esta Equipe avaliou um faturamento total de R$

1.112.000 para a safra de verão 2020/2021, referentes unicamente ao

cultivo de soja, atividade que representa 100% do faturamento

estimado total.

Em projeção econômica realizada pelo contador das

Recuperandos em outubro de 2020, estimava-se que o cultivo de soja

ocorreria em 300 hectares, auferindo cerca de R$1.809.000 em

receitas brutas.

Ademais, projetava-se a plantação de 300 hectares de aveia para

a safra de inverno, resultando no faturamento de R$499.500, o que

totalizaria R$2.308.500 com a soma da safra de inverno e de verão.

Entretanto, na última visita realizada, o produtor relatou incertezas

quanto ao cultivo do cereal devido à necessidade de utilizar o lucro

da colheita de soja para garantir a safra de 2021/2022 e o seguro da

mesma.

Portanto, observa-se que o faturamento estimado após a reunião

com o Sr. Henrique Rufatto, em 12 de abril de 2021, representou cerca

de 48% do valor estimado pelo contador em outubro de 2020.

CULTIVO DE SOJA

Hectares plantados: 165

Produtividade média (sacas/ha): 40

Produção total (sacas): 6.600

Preço da saca: R$ 170

FATURAMENTO TOTAL: R$  1.112.000

5.1 Análise Financeira – 



5.2 Análise Financeira – 

CUSTOS 

Hectares plantados: 165

Custos operacionais (sacas/ha): 22

Total (sacas): 3.630

Preço da saca: R$ 170

TOTAL CUSTOS R$ 617.100

Considerando que a Administração Judicial não recebeu

documentação comprobatória tampouco quaisquer informações

acerca dos custos dispendidos para o ciclo de cultivo da soja, eles

serão estimados, assim como o valor de faturamento.

Quanto aos custos operacionais gerais, o produtor projeta que

aproximadamente 22 sacas/ha serão destinadas ao pagamento dos

gastos, incluindo valores de arrendamento.

Além disso, entre os custos abrangidos na projeção, estão os

pagamentos aos dois safristas e ao transporte da soja às

cooperativas.

Portanto, reiterando o fato deste relatório ser elaborado com

informações disponibilizadas pelo produtor rural de forma tácita,

sem quaisquer documentos comprobatórios, ao lado está relatada a

estimativa dos custos totais da safra 2020/2021, totalizando

R$617.100.



5.3 Análise Financeira – 

RESULTADO SAFRA 2020/2021

Faturamento Cultivo de Soja: R$ 1.112.000

(-) Custos R$ 617.100

(=) LUCRO DO PERÍODO R$ 494.900

Considerando as projeções realizadas duas páginas anteriores

deste relatório, ao lado está o lucro estimado auferido pelas

Recuperandos no período de análise abrangido. Devido à ausência

de quaisquer informações contábeis cedidas para esta

Administração Judicial, levou-se em conta os valores informados

quanto à produtividade média e à área total plantada.

Portanto, observa-se que a operação resultou no lucro

estimado de R$494.900, que será destinado à garantia da próxima

safra de soja. Para a safra 2021/2022, serão dispendidos valores para

proteger a soja de eventos que possam prejudicar a produtividade

média, como estiagens e chuvas em excesso, aumentando os custos

da atividade.

Devido ao fato dos custos do cultivo de aveia serem inferiores

quando comparados aos da soja, pode haver uma safra de inverno

nas terras do grupo familiar, o que resultaria no aumento do

resultado auferido em 2021.
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6. ANÁLISE SETORIAL
• 6.1 Safra 2020/2021 - Expectativa Setor

• 6.2 Safra 2020/2021 – Análise Setorial



Cultura Safra 19/20 (t) Safra 20/21  (t) Variação (%)

Arroz 7.765.965 7.599.677 -2,14

Milho 4.150.697 4.323.508 4,16

Soja 11.224.010 20.204.938 80,02

Cultura Safra 19/20 
(kg/ha)

Safra 20/21 
(kg/ha)

Variação (%)

Arroz 8.164 7.855 -3,8

Milho 5.522 5.430 -1,7

Soja 1.876 3.326 76,63

Primeiramente, em relação à safra 2019/20, de acordo com o 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.

Em contrapartida, a produção de cerais, leguminosas e oleaginosas

estimada para a safra 2020/21 alcançou um recorde de 265 milhões de

toneladas, 4,2% (10,7 milhões de toneladas) acima da obtida em 2020,

segundo informações do IBGE.

Quanto à safra de soja, a projeção é de que atinja um marco histórico:

131,8 milhões de toneladas. A demanda aquecida e o dólar em alta

favorecem sua comercialização e incentivaram os produtores a aumentarem

o plantio.

No Rio Grande do Sul, de acordo com dados disponibilizados pela

Emater, houve aumento de apenas 1,56% na área plantada da soja.

Entretanto, a produtividade média apresentou um acréscimo de 76,63%,

resultando em uma produção 80% superior à da última safra.

Em 22/04/2021, 61% da safra de soja do Rio Grande do Sul estava

colhida, frente a 88% no mesmo período do ano imediatamente anterior,

relatou a Emater em seu Informativo Conjuntural nº 1.655.

Área plantada 2020 – 2021

Produtividade média

Produção 2020 – 2021

Fonte: Safra de Verão (2020-2021): Estimativas atuais de área, produtividade e produção

http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/safra/safraTabela_25032021.pdf

Cultura Safra 19/20 (ha) Safra 20/21 (ha) Variação (%)

Arroz 951.218 967.499 1,71

Milho 751.673 796.291 5,94

Soja 5.981.671 6.075.024 1,56

6.1 Safra 2020/2021 –



Por fim, o quadro abaixo apresenta o comparativo entre as safras 2019/2020 e 2020/2021, com destaque à considerável variação de produtividade da

soja.

Fonte: Safra de Verão (2020-2021): Estimativas atuais de área, produtividade e produção – EMATER/RS, Março/2021. 

http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/safra/safraTabela_25032021.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 4.150.697 796.291 5.430 4.323.508 5,94 -1,7 4,16

Soja 5.981.671 1.876 11.224.010 6.075.024 3.326 20.204.938 1,56 76,63 80,02

Total 7.684.562 15.562 23.140.672 7.838.814 16.611 32.128.123 2 6,8 38,9

6.2 Safra 2020/2021 –
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7. INFORMAÇÕES ADICINAIS • 7.1 Laudo de Avaliação de Ativos

• 7.2 Plano de Recuperação



Conforme laudo de avaliação de bens e ativos realizada 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

7.1 Laudo de Avaliação de 



7.1 Laudo de Avaliação de 
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%



CLASSE SUB-CLASSE DESÁGIO CARÊNCIA PRAZO ENCARGOS

CLASSE III 
QUIROGRAFÁRIOS

Créditos 
Bancários 70% 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
85% 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 pelas

Recuperandos:

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

7.2 Plano de 



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

pagamento propostas pelas Recuperandos.

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

através do site:   

https://preservacaodeempresas.com.br/

ou aplicativo:

7.2 Plano de 



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




