
Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  1 

Avenida Venâncio Ayres, 1520 – Centro -  CEP 9803.000 – Santo Ângelo (RS) (055)3312-9391 

 

 

 
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA 
COMARCA DE AUGUSTO PESTANA/RS 
 
 
 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

149/1.15.0000965-0 

 
 
 
 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial 

de AURÉLIO GOETTENS (em Recuperação 

Judicial), vem, perante Vossa Excelência, em 

cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, 

alínea “c”, da Lei 11.101/2005, apresentar o 

relatório mensal das atividades da Recuperanda 

no mês de Dezembro de 2018, conforme passa 

a aduzir:  

 

 
1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, 

atendendo ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as informações de 

suas atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de 

forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de Dezembro 

de 2018, salientando que as informações a seguir foram fornecidas pela 

Recuperanda, sendo que os documentos contábeis que deram origem a este 

informativo estão à disposição dos credores junto ao setor de contabilidade da 

Recuperanda.  

O presente relatório estará disponível no site 

www.recuperacaojudicial.net.br bem como este e seus anexos estarão 

disponíveis na sede da Recuperanda.  

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA:  
 
 

 Após análise de documentos e informações obtidas 

junto a Agropecuária Campo & Lavoura, nome fantasia de Aurélio Goettems 

Empresa Individual (em Recuperação Judicial) demonstramos, a seguir, 

resumo de suas atividades. 

 
 
2.1. RESUMO DAS OPERAÇÕES: 
 
 

Durante o mês de Dezembro de 2018, a 

movimentação do volume de grãos recebidos pela Recuperanda totalizou o 

montante de 3.846.028 kg, assim distribuídos:  

            

2.2- VOLUME DE GRÃOS RECEBIDOS PELA EMPRESA   

 SOJA  2.436.094 Kg 

 TRIGO        1.409.934 Kg 

 MILHO  -------------- Kg 

 

AVEIA BRANCA 

TOTAL ........................................................................... 

                                                

-------------- Kg   

     3.846.028 Kg 

                  

2.3 -  VENDAS DE PRODUTOS – Em reais: 
  

SOJA  ---------------- 

TRIGO  6.331.029,62 

MILHO 

AVEIA BRANCA  

---------------- 

---------------- 

INSUMOS  6.249.083,12 

SERVIÇOS (*)  1.267.206,50 

TOTAL ...........................................................................  R$ 13.847.319,24 

    

         (*) Os valores de “serviços” são decorrentes da prestação de transbordo 

de grãos e insumos pela Recuperanda em terminal rodoferroviário operado por ela 

na cidade de Cruz Alta (RS), bem como do serviço de transporte e armazenagem de 

grãos, trigo safra 2017/2018. 
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3.                 Cabe observar que o faturamento bruto da 

Recuperanda, nos últimos doze meses (jan/2018 à dez/2018), atingiu a 

importância de R$ 325.498.638,82 (trezentos e vinte e cinco milhões 

quatrocentos e noventa e oito mil e seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e 

dois centavos). 

 

     No mês sob análise, foram efetuados pagamentos 

decorrentes do PRJ aprovado pelos credores, no valor de R$ 414.530,10 

àqueles da classe II (garantia real) e R$ 107.791,44 correspondente a juros 

devidos aos credores da classe III (quirografários). 

 

4.         De outra parte, a Recuperanda acelerou as obras 

para conclusão do terminal rodoferroviário de Cacequi, visando sua utilização 

a partir do início de abril do corrente ano, quando da colheita das lavouras de 

soja da região, enfatizando a prestação de serviços à empresas que operam 

no setor. 

 

5.         Atualmente a Recuperanda conta com 170 (cento 

e setenta) funcionários devidamente registrados e com pagamento das 

obrigações salariais e sociais em dia. 

  

  

 

  Augusto Pestana, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


