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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 Maio de 2019, 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 Maio de 

2019, 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.  

 

 

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 da empresa Aurélio 

Goettems Empresa Individual (em Recuperação Judicial) demonstramos, a 

seguir, resumo de suas atividades. 

 
 
2.1. RESUMO DAS OPERAÇÕES: 
 
 

Durante o mês de Maio de 2019, a movimentação 

do volume de grãos recebidos pela Recuperanda totalizou o montante de 

15.516.087 kg, assim distribuídos:  

            

2.2- VOLUME DE GRÃOS RECEBIDOS PELA EMPRESA   

 SOJA  15.481.805 Kg 

 TRIGO             34.282 Kg 

 MILHO         - 

 

FORRAGEIRA 

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

                                                

       -  

   15.516.087Kg 

                  

2.3 -  VENDAS DE PRODUTOS – Em reais: 
  

SOJA  50.063.945,45 

TRIGO          - 

MILHO 

FORRAGEIRA  

                   - 

21.700,20 

INSUMOS  4.272.394,96 

SERVIÇOS (*)  46.433,21 

TOTAL ...........................................................................  R$ 54.404.473,82 

    

         (*) 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) 
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3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES: 

 

A Receita Operacional Líquida da Recuperanda, em maio de 2019, 

quando comparada às receitas operacionais líquidas do ano anterior, no mesmo 

período, apresenta o seguinte comportamento: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, a Recuperanda no mês de maio 

apresenta seu melhor volume em relação ao ano anterior (2018), quanto a 

comercialização dos seus produtos soja, forrageira e insumos agrícolas destinadas 

para as culturas de inverno.  

 

Apresenta-se, também um aumento significativo do faturamento da 

Recuperando comparando com os meses anteriores, totalizando R$ 54.404.473,82. 

 

Em relação ao recebimento e venda de grãos de soja, principal 

produto da Recuperanda observa-se que: 

 



Genil Andreatta 
OAB/RS – 48.432 
Administração Judicial & Falências 

P ÁG .  4 

Avenida Venâncio Ayres, 1720 – Centro - CEP 98803.000 – Santo Ângelo (RS) (055)3312-9391 

 

 

 

O maior volume de grãos recebidos referente aos meses de março e 

abril é devido a intensificação da colheita da soja. No mês de Maio o volume é 

menor devido a colheita da soja “safrinha”. 

 

 Em decorrência do período de safra, a venda do produto nos meses 

de março, abril e maio se intensificaram, visto ser o produto “soja” aquele que mais é 

negociado pela Recuperanda.  

 

Cabe destacar que o faturamento bruto da Recuperanda, nos 

últimos doze meses (jun/2018 à mai/2019), atingiu a importância de R$ 

324.998.594,51 (Trezentos e vinte e quatro milhões novecentos e noventa e oito mil 

quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos). 

 

4. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Durante o mês de Maio, a Recuperanda continuou a realizar os 

pagamentos mensais aos credores da classe II, no valor de R$ 114.140,99, e da 

Classe III, o valor de R$ 16.109,17, conforme previsto no plano de Recuperação 

Judicial. 

 

 

  Augusto Pestana, 25 de junho de 2019. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


