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Distribuição por dependência 

Recuperação Judicial 

Processo nº 0000251-07.2020.8.26.0070 

 

 

 

LASPRO CONSULTORES LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.223.371/0001-75, com sede na Rua Major 

Quedinho, n° 111, 18º andar, Consolação, CEP 01050-030, São Paulo, SP, neste ato 

representada por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, OAB/SP n° 98.628, 

nomeada Administradora Judicial nos autos da Recuperação Judicial de AGROPLANTA 

FERTLIZANTES E INOVAÇÕES LTDA., CHRISTOVAM GARCIA PRADO 

FERNANDES e FLÁVIO GARCIA FERNANDES, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e “c” da Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências n° 11.101/2005, apresentar o Relatório de Atividades das 

Recuperandas referente ao período de fevereiro de 2020. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. A empresa Agroplanta foi constituída no ano de 1977 

pelo Sr. Cristovam visando a produção de fertilizante foliar, fertilizante este, que foi líder 

de vendas na cultura de café nos anos seguintes. No ano de 1985, com o ingresso do 

Sr. Flávio à sociedade, houve a expansão da empresa e início da produção de 

fertilizantes sólidos e fluidos para diversas culturas, tendo aumentado o portfólio 

periodicamente. 

 

2. Alegam as recuperandas que a crise financeira 

vivenciada deve-se principalmente pela captação de recursos junto ao Banco BVA 

(atualmente falido). Tendo sido esta instituição financeira a principal fonte de capital de 

giro da Agroplanta, sustentam os requerentes diversas ilegalidades cometidas pelo 

Banco Falido, como a cobrança de comissões de reestruturação, taxas e encargos 

reputados ilegais, criando uma dívida impagável e que tem como garantia relevantes 

ativos necessários ao soerguimento das atividades desempenhadas pela empresa. 

 

3. Ainda, no ano de 2018, a empresa adquiriu direitos 

creditórios detidos por terceiros em face da União com deságio, que permanecem sem 

desconto até o presente momento, dispendendo recursos do caixa sem a realização do 

devido benefício. 

 

4. Além das situações apresentadas, a empresa, 

juntamente com seus sócios, Sr. Cristovam e Sr. Flávio, ambos produtores rurais em 

atividade no plantio de grãos e café, vieram se endividando no transcorrer dos últimos 

anos, recorrendo ao pedido de recuperação judicial em 01 de agosto de 2019, a fim de 

regularizar seus pagamentos e manter a fonte produtora, vez que detém mercado de 

atuação superior à sua capacidade produtiva, que atualmente está afetada pela 

escassez de caixa, que teve deferimento aos 29 de agosto de 2019 (fls. 2.622/2.626). 
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II. DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

5. Cabe observar que as Recuperandas são as 

responsáveis pelo fornecimento das informações acerca de suas atividades 

contempladas neste Relatório inclusive sob as penas do artigo 171, da Lei 11.101/05. 

 

6. A situação operacional e financeira das Recuperandas 

é apresentada a partir da análise dos documentos recebidos, de forma segregada por 

Recuperanda, qual abrangerá os seguintes tópicos: (A) Balanço Patrimonial; (B) 

Demonstração do Resultado do Exercício, (C) Funcionários e (D) Impostos. 

 

7. As informações que seguem são parte da análise 

contábil dos documentos disponibilizados pelas Recuperandas, do mês de janeiro de 

2020 (já reportado no relatório anterior) e fevereiro de 2020. 

 

II.1. AGROPLANTA FERTLIZANTES E INOVAÇÕES LTDA. (AGROPLANTA) 

 

A. BALANÇO PATRIMONIAL  

 

8. As Disponibilidades apresentaram aumento de 30% 

em fevereiro de 2020, montando R$ 745.238 (setecentos e quarenta e cinco mil, 

duzentos e trinta e oito reais), composta por: 

• Bloqueio judicial representando 56% do montante alocado em Disponibilidades, 

na importância de R$ 419.727 (quatrocentos e dezenove mil, setecentos e vinte e 

sete reais). 

o É necessário comentar que geralmente são reconhecidos como 

disponibilidade os recursos financeiros que podem ser utilizados a qualquer 

momento e para qualquer fim, o que não ocorre com os bloqueios judiciais, 

pois dependem de decisões de terceiros e/ou finalizações de processos.  

• Caixa de R$ 63.732 (sessenta e três mil, setecentos e trinta e dois reais). 

http://www.laspro.com.br/
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• Financeiras: Apresentou saldo em fevereiro de 2020 de R$ 1.000 (um mil reais), 

com movimentações registradas na média de R$ 5.108.000 (cinco milhões, cento 

e oito mil reais). 

• Bancos conta corrente com a importância de R$ 863 (oitocentos e sessenta e três 

reais), dos quais, foram disponibilizados 3 (três) extratos bancários, dos 5 (cinco) 

registrados na contabilidade, como segue:  

o O Banco Finaxis apresenta igual saldo na contabilidade e no extrato 

bancário, montando R$ 0,00 (zero reais); 

o Banco Bradesco com saldo na contabilidade de R$ 1,00 (um real), mesmo 

saldo no extrato bancário; 

o Caixa Econômica Federal com saldo registrado na contabilidade de R$ 

0,00 (zero reais), e no extrato bancário com saldo de R$ 75 (setenta e cinco 

reais). 

o Outros dois bancos registrados na contabilidade, não foram 

disponibilizados os extratos:  

▪ BVA (falido) com saldo de R$ 658 (seiscentos e cinquenta e oito 

reais), sem registro de movimentação; 

▪ Arbi com saldo de R$ 204 (duzentos e quatro reais), sem registro de 

movimentação. 

• Aplicação Financeira: com a importância de R$ 259.913 (duzentos e cinquenta e 

nove mil, novecentos e treze reais), e no extrato bancário com saldo de R$ 

259.920 (duzentos e cinquenta e nove mil, novecentos e vinte reais). 

• Foi disponibilizado o relatório de Fluxo de Caixa, com saldo de R$ 260.224 

(duzentos e sessenta mil, duzentos e vinte e quatro reais) em fevereiro de 2020, 

decorrente da movimentação de entrada no montante de R$ 7.459.086 (sete 

milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitenta e seis reais) e saída no 

montante de R$ 7.289.905 (sete milhões, duzentos e oitenta e nove mil, 

novecentos e cinco reais). Observa-se na alínea bancos conta correntes, 

reconhecimento de movimentação contábil de entrada, na monta de R$ 

11.852.663 (onze milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e 

sessenta e três reais) e saída de R$ 11.943.487 (onze milhões, novecentos e 

quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais).  

http://www.laspro.com.br/
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• Ademais, há a rubrica de Aplicações Financeiras no ativo não circulante, que 

durante o período em análise, manteve o saldo de R$ 1.125.210 (um milhão, cento 

e vinte e cinco mil, duzentos e dez reais), sendo R$ 925.209 (novecentos e vinte 

e cinco mil, duzentos e nove reais), mantido junto ao Banco BVA (falido) sem 

apresentação de extrato e R$ 200.000 (duzentos mil reais) do Trendbank AS 

Banco de Fomento Debêntures, sem documentação que suporte o saldo. 

 

9. Os valores recebíveis de Clientes apresentaram 

aumento de 37% no período analisado, perfazendo o saldo de R$ 10.288.965 (dez 

milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais) em fevereiro 

de 2020, composto por: 

• Saldo a receber de R$ 10.818.599 (dez milhões, oitocentos e dezoito mil, 

quinhentos e noventa e nove reais), referente a duplicatas a receber nacional. 

o Foi disponibilizado o relatório da posição de clientes, de mesmo período, 

com saldo idêntico a alínea duplicatas a receber nacional. 

• R$ 57.976 (cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais), referente a 

clientes internacionais. 

• -R$ 587.610 (quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e dez reais negativo), 

referente a conta contábil redutora de provisão de crédito de liquidação duvidosa. 

• Importante ressaltar a existência da alínea de Duplicatas Descontadas com saldo 

de R$ 6.283.052 (seis milhões, duzentos e oitenta e três mil e cinquenta e dois 

reais) na rubrica Empréstimos e Financiamentos (passivo circulante), perfazendo 

assim, saldo líquido de Clientes de R$ 4.005.912 (quatro milhões, cinco mil, 

novecentos e doze reais). 

• Abaixo, composição de clientes nacionais e internacionais, conforme registro 

contábil. 

 

http://www.laspro.com.br/
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(*) A legenda “Outros”, refere-se a diversos clientes com valores pulverizados. 

 

10. Os Estoques apresentaram aumento de 11,5% em 

fevereiro de 2020, perfazendo o montando de R$ 5.023.729 (cinco milhões, vinte e três 

mil, setecentos e vinte e nove reais), composto por: 

• Estoques próprios com saldo de R$ 5.791.789 (cinco milhões, setecentos e 

noventa e um mil, setecentos e oitenta e nove reais), representado por:  

o 63% matéria-prima e embalagem; 

o 36,5% produção própria; 

o 0,5% mercadorias para revenda. 

• Estoques em poder de terceiros com saldo de R$ 686.014 (seiscentos e oitenta e 

seis mil e quatorze reais). 

• Estoques de terceiros em nosso poder com saldo de -R$ 1.454.075 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e quatro mil e setenta e cinco reais negativos). 

o O valor está negativo por se tratar de estoques que não pertencem a 

recuperanda.  

• Ademais, foi disponibilizado o relatório de estoque, com saldo de R$ 6.477.804 

(seis milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e quatro reais), saldo 

condizente com a contabilidade nas rubricas de estoques próprios e estoques em 

poder de terceiros. 
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11. Os Impostos a Recuperar apresentaram aumento de 

2% em curto prazo, relativos ao reconhecimento principalmente de PIS e COFINS, e 

redução de 0,45% no longo prazo, relativos a ICMS, totalizando acumuladamente o saldo 

de impostos recuperáveis de R$ 12.669.131 (doze milhões, seiscentos e sessenta e nove 

mil, cento e trinta e um reais) em fevereiro de 2020. Cabe mencionar que a maior 

representatividade em curto prazo se refere à COFINS equivalente a 61% do saldo e, 

em longo prazo, refere-se integralmente a ICMS. 

• Ademais, há a manutenção do saldo de R$ 240.271 (duzentos e quarentas mil, 

duzentos e setenta e um reais) em Incentivos Fiscais. 

 

12. A rubrica Adiantamentos Diversos, com 

representatividade de 39% do ativo circulante, apresentou aumento de R$ 89.981 

(oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais) em fevereiro de 2020, perfazendo 

o saldo de R$ 13.229.819 (treze milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e 

dezenove reais), sendo 92% relativos a adiantamento a fornecedores, referindo 

principalmente ao fornecedor internacional “ULEX SA”,.  

 

13. Os Direitos Creditórios, estão alocados no ativo e no 

passivo, representando 36% do total de ativos em fevereiro de 2020, sendo reconhecido 

e mantido desde o exercício de 2018, no valor de R$ 74.060.904 (setenta e quatro 

milhões, sessenta mil, novecentos e quatro reais) e 26% das dívidas totais (passivo), no 

montante de R$ 73.320.295 (setenta e três milhões, trezentos e vinte mil, duzentos e 

noventa e cinco reais). 

 

14. Representando 42% dos ativos de fevereiro de 2020, 

os Imobilizados e Intangíveis apresentaram redução de 0,19% relativos ao 

reconhecimento da depreciação dos bens, vez que os Bens em Uso mantem o saldo 

bruto de R$ 139.321.265 (cento e trinta e nove milhões, trezentos e vinte e um mil, 

duzentos e sessenta e cinco reais) e montante líquido de depreciação em R$ 85.082.294 

(oitenta e cinco milhões, oitenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais). 
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15. O total de dívidas apresentadas em fevereiro de 2020 

atinge o montante de R$ 284.984.716 (duzentos e oitenta e quatro milhões, novecentos 

e oitenta e quatro mil, setecentos e dezesseis reais), dos quais, 52% referem-se a soma 

das rubricas Empréstimos e Financiamentos em curto e longo prazo, montando 

conjuntamente R$ 148.684.061 (cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e oitenta e 

quatro mil e sessenta e um reais), tendo acrescido R$ 4.886.625 (quatro milhões, 

oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais) em fevereiro de 2020. 

• Nota-se aumento de 3,51% no curto prazo, em fevereiro de 2020, relativos a 

principalmente pela alínea Duplicatas Descontadas – Financeiras, das quais 

totalizou em R$ 6.283.052 (seis milhões, duzentos e oitenta e três mil e cinquenta 

e dois reais), conforme já mencionado neste relatório, quando da análise da 

rubrica Clientes. 

• No longo prazo, manteve o saldo de R$ 4.509.464 (quatro milhões, quinhentos e 

nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais). 

 

Em R$

Balanço Patrimonial em: jan/20 fev/20

Ativo 200.137.397        203.600.852        

Circulante 30.624.614          34.289.113          

Disponivel 574.690                745.238                

Clientes 7.495.876             10.288.965          

Estoques 4.504.092             5.023.729             

Impostos a Recuperar 4.305.097             4.386.900             

Adiantamentos diversos 13.139.837          13.229.819          

Outros Créditos 605.020                614.463                

Não Circulante 169.512.783        169.311.739        

Aplicações Financeiras 1.125.210             1.125.210             

Impostos a Recuperar 8.319.783             8.282.232             

Depositos Judiciais 188.523                190.523                

Direitos Creditorios 74.060.904          74.060.904          

Incentivos Fiscais 240.271                240.271                

Emprestimos Compulsorios 75.583                  75.583                  

Investimentos 254.722                254.722                

Imobilizado/Intangivel 85.247.787          85.082.294          

Bens em Uso 139.321.265    139.321.265    

(-) Depreciação/ Amortização 54.073.478-       54.238.971-       
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16. As obrigações com Fornecedores apresentaram 

aumento de R$ 405.505 (quatrocentos e cinco mil, quinhentos e cinco reais) em fevereiro 

de 2020, atingindo saldo devedor de R$ 17.967.580 (dezessete milhões, novecentos e 

sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta reais), indicando maior volume de aquisições a 

prazo que pagamentos. 

• Foi disponibilizado relatório da posição de fornecedores nacionais com saldo 

condizente com a contabilidade, na monta de R$ 15.770.407 (quinze milhões, 

setecentos e setenta mil, quatrocentos e sete reais) e posição de fornecedores 

internacionais com saldo também condizente com a contabilidade, no montante 

de R$ 2.197.172 (dois milhões, cento e noventa e sete mil, cento e setenta e dois 

reais). 

 

17. As Obrigações com Pessoal e Sociais apresentaram 

aumento de 4% em fevereiro de 2020, equivalente a R$ 230.313 (duzentos e trinta mil, 

trezentos e treze reais), referente ao encargo social INSS, que não foi recolhido no 

período analisado, contudo, ressalta-se que, há parcelamentos tributários no longo 

prazo, montando, em fevereiro de 2020, R$ 5.262.331 (cinco milhões, duzentos e 

sessenta e dois mil, trezentos e trinta e um reais) dos quais, 63% referem-se a dívida 

previdenciária.  

• Ademais, existe o reconhecimento de Provisão de Férias e Encargos, que em 

fevereiro atinge o montante de R$ 974.909 (novecentos e setenta e quatro mil, 

novecentos e nove reais), sendo reconhecido mensalmente a fração ideal de 1/12 

(um doze avos) do encargo e baixado quando do gozo de férias de cada 

funcionário. 

 

18. Os Adiantamentos de Clientes, no período analisado, 

apresentaram redução de R$ 5.610 (cinco mil seiscentos e dez reais), montando em 

fevereiro de 2020, saldo de R$ 956.555 (novecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos 

e cinquenta e cinco reais), indicando maior volume de entrega de produtos com 

pagamento antecipado de que recebimentos antecipados de clientes.  
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19. Em fevereiro de 2020, o saldo devedor de origem 

Tributária, em curto e longo prazo, conjuntamente, montou R$ 6.232.174 (seis milhões, 

duzentos e trinta e dois mil, cento e setenta e quatro reais): 

• Apresentando pequeno aumento no curto prazo, relativos IRRF s/ folha e PCC, 

somando R$ 969.844 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais), 

sendo 79% relativo ao INSS parcelado; 

• No longo prazo, apresentou redução de R$ 68.254 (sessenta e oito mil, duzentos 

e cinquenta e quatro reais) relativos a pagamentos de diversos parcelamentos, 

apresentando o saldo de R$ 5.262.331 (cinco milhões, duzentos e sessenta e dois 

mil, trezentos e trinta e um reais), onde 77% refere-se a INSS. 

• Ademais, há a manutenção do montante de R$ 28.525.497 (vinte e oito milhões, 

quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais) alocado no 

longo prazo, relativo aos Impostos Diferidos, IRPJ e CSLL. 

 

20. A rubrica Outras Obrigações, apresentou aumento de 

R$ 38.795 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais) em fevereiro de 2020, 

relativos em maior parte, a obrigação com energia elétrica e com comissionamento sobre 

vendas, perfazendo o montante devedor de R$ 2.523.730 (dois milhões, quinhentos e 

vinte e três mil, setecentos e trinta reais). 

 

21. Em fevereiro de 2020, o Patrimônio Líquido 

apresenta saldo descoberto de -R$ 81.383.865 (oitenta e um milhões, trezentos e oitenta 

e três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais negativos) apresentando decréscimo, em 

decorrência do Prejuízo Acumulado, que soma R$ 189.947.320 (cento e oitenta e nove 

milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte reais) ao final do primeiro 

bimestre de 2020, que se faz parcialmente absorvido pelo Ajuste de Avaliação 

Patrimonial, que no período analisado, apresentou acréscimos de 68%, montando R$ 

92.457.524 (noventa e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e 

vinte e quatro reais). 
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22. Com base nos dados patrimoniais apresentados 

acima, pode-se proceder a análise dos Indicadores de Liquidez, que apontam 

capacidade de liquidação abaixo dos níveis satisfatórios, indicando déficit financeiro. 

• O índice de liquidez corrente mede a capacidade de quitação das dívidas em 

curto prazo utilizando-se dos disponíveis e realizáveis em mesmo período. Em 

fevereiro de 2020, apresentou pequena melhora, contudo, com capacidade de 

liquidação de apenas R$ 0,20 (vinte centavos de real) para honrar cada real 

devido em mesmo período. 

• Ao considerar o índice de liquidez geral, qual mede a capacidade de quitação 

de todas as dívidas da empresa utilizando-se de todos seus direitos, manteve em 

fevereiro de 2020, capacidade de quitação de R$ 0,41 (quarenta e um centavos 

de real) para cada real devido. 

 

Em R$

Balanço Patrimonial em: jan/20 fev/20

Passivo 200.137.397        203.600.852        

Circulante 167.713.062        173.367.131        

Emprestimos e Financiamentos 139.287.973        144.174.598        

Fornecedores 17.562.075          17.967.580          

Obrigações c/ Pessoal e Sociais 5.569.603             5.799.916             

Obrigações Tributarias 966.951                969.844                

Provisão para férias e encargos 879.361                974.909                

Adiantamento de clientes 962.165                956.555                

Outras obrigações 2.484.934             2.523.730             

Não Circulante 111.685.840        111.617.586        

Emprestimos e Financiamentos 4.509.464             4.509.464             

Direitos Creditorios 73.320.295          73.320.295          

Obrigações tributarias 5.330.585             5.262.331             

Impostos Diferidos 28.525.497          28.525.497          

Patrimonio Liquido 79.261.506-          81.383.865-          

Capital Social 15.000.000          15.000.000          

Reservas 361.347                361.347                

Ajuste de avaliação Patrimonial 55.052.124          92.457.524          

Lucro/Prejuizo Acumulado 147.938.644-        185.344.044-        

Recursos p/ aumento de capital 744.585                744.585                

Lucro/Prejuizo do Periodo 2.480.917-            4.603.276-            
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23. Ao analisarmos o índice de Endividamento 

performado pela AGROPLANTA, as dívidas se mantêm superiores aos ativos, 

extrapolando-o em 40% no primeiro bimestre de 2020, indicando que mesmo 

desmobilizando-se, a empresa deverá recorrer a recursos advindos de terceiros para 

liquidar suas obrigações já adquiridas. 

 

 

 

B. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  

 

24. O Faturamento auferido pela recuperanda apresentou 

aumento de 7% em fevereiro de 2020, em relação à média mensal realizada no exercício 

findo 2019, que foi de R$ 4.900.000 (quatro milhões, novecentos mil reais), montando $ 

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/


 

 

72-980.1 CM / RU 

 

Brasil Itália  

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar    Edoardo Ricci Avvocati  

01050-030 - São Paulo  Via Visconti di Modrone nº 8/10  

www.lasproconsultores.com.br  20122 - Milão 

Fone: +55-11-3211-3010   www.edoardoricci.it 

Fax: +55-11-3255-3727   Fone: + 39-02 79 47 65  

   Fax: + 39-02 78 44 97 

5.310.614 (cinco milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e quatorze reais), no entanto, 

de forma acumulada no exercício 2020, até fevereiro, somou a importância de R$ 

8.064.854 (oito milhões, sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais), 

que ao compararmos o faturamento médio dos anos de 2018, 2019, apresentou redução. 

• Abaixo, segue gráfico, contendo a receita bruta mensal de janeiro e fevereiro de 

2020, onde pode-se constatar o aumento no faturamento. 

 

 

 

• Abaixo, segue gráfico, contendo a receita bruta média mensal anual, onde pode-

se constatar redução no faturamento, em relação aos últimos anos. 

 

 

 

25. Os maiores gastos incorridos pela Recuperanda, de 

forma acumulada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2020, deram-se: 
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•  Aos Custos que consumiram em 91% do montante faturado, equivalente a R$ 

7.327.992 (sete milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos e noventa e dois 

reais), constituído de forma proporcional ao faturamento 

• As Despesas Financeiras, que somaram no primeiro bimestre de 2020, R$ 

3.593.454 (três milhões, quinhentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta 

e quatro reais), sendo em maior parte relativo a juros sobre financiamentos do 

Banco BVA (já falido).  

 

26. Ademais são reconhecidas mensalmente Despesas 

Administrativas relativas a gastos com pessoal, contratação de serviços terceirizados 

e comissionamentos. Em fevereiro de 2020 acumuladamente, montou R$ 1.159.720 (um 

milhão, cento e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte reais), sendo 53% do saldo 

referente a despesa com pessoal e prestadores de serviços. 

• Nota-se em fevereiro de 2020, aumento de 51% em relação ao mês anterior, 

relativos principalmente com despesas de viagens administrativas, conservação 

de móveis e imóveis e despesas com fretes. 

 

27. As Receitas Financeiras são decorrentes de 

descontos obtidos e variação cambial da dívida constituída em moeda estrangeira, 

montando R$ 20.698 (vinte mil, seiscentos e noventa e oito reais), acumulados entre os 

meses de janeiro e fevereiro de 2020.  

 

28.  O valor de R$ 104.909 (cento e quatro mil, novecentos 

e nove reais), reconhecido em Outras Receitas Operacionais no primeiro bimestre de 

2020, sendo 99,9% refere-se a venda de sucata, e o restante descritos como outros 

rendimentos, não especificados. 

 

29. A situação auferida pela recuperanda no ano de 2020, 

até fevereiro, foi deficitária, auferido Prejuízo de R$ 4.603.276 (quatro milhões, 

seiscentos e três mil, duzentos e setenta e seis reais), que est atrelado ao elevado custo 

operacional e as despesas financeiras. 
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C. FUNCIONÁRIOS 

 

30. Foram disponibilizadas a folha de pagamento (matriz e 

filial), provisão de 13º salário e de férias, folha de pró-labore, Gfip, guias de FGTS e INSS 

de fevereiro de 2020, além dos comprovantes de pagamento de FGTS e INSS da 

recuperanda Flavio Garcia Fernandes e de FGTS da recuperanda Chistovam G P 

Fernandes.  

 

31. Em fevereiro de 2020, o Grupo das Recuperandas, 

manteve o mesmo quadro de colaboradores, totalizando 137 funcionários, segregados 

da seguinte forma entre as unidades: 

 

Em R$ - Acumulado

Demonstração do resultado jan/20 fev/20

Receita 2.754.240             8.064.854             

(-) Deduções 142.982-                380.705-                

Receita Liquida 2.611.258             7.684.149             

(-) Custo 2.635.655-             7.327.992-             

(-) Depreciação 166.156-                331.176-                

Lucro Bruto 190.553-                 24.980                   

Despesas Operacionais 462.357-                 1.054.811-             

(-) Despesas Administrativas 461.872-                1.159.720-             

Outras Receitas/Despesas Operacionais 485-                        104.909                

Resultado Operacional 652.910-                 1.029.830-             

Resultado Financeiro 1.913.614-             3.572.756-             

(-) Despesa Financeira 1.917.259-             3.593.454-             

Receita Financeira 3.645                     20.698                  

Receitas/Despesas Não Operacionais 85.607                   690-                         

Resultado do Periodo 2.480.917-             4.603.276-             
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D. IMPOSTOS 

 

32. Foi disponibilizado o mapa de apuração do ICMS, do 

período analisado, constando saldo credor de R$ 5.025.687 (cinco milhões, vinte e cinco 

mil, seiscentos e oitenta e sete reais), e na escrituração contábil consta mesmo saldo 

credor a longo prazo, na alínea “ICMS a recuperar – longo prazo – unid 2”.  

• Nota-se que, existem outras alíneas constando saldo a recuperar de ICMS, das 

quais, não foram disponibilizadas as apurações. 

 

33. Também houve a disponibilização do demonstrativo 

apuração de PIS e COFINS em fevereiro de 2020, com os seguintes saldos a recuperar: 

• PIS: R$ 20.100 (vinte mil e cem reais), mesmo valor da movimentação contábil na 

alínea “PIS não cumulativo, lei 10637/02-unid 1”. 

• COFINS: R$ 92.583 (noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais), mesmo 

valor da movimentação contábil nas alíneas “COFINS não cumulativo lei 

10833/03-unid 1”; Cofins não cumulativo ressarcimento; e Cofins compensado a 

deferir. 
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II.2. CHRISTOVAM GARCIA PRADO FERNANDES (CHRISTOVAM) 

 

A. INFORMAÇÃO PATRIMONIAL  

 

34. Conforme já reportado em Relatórios anteriores 

• Por se tratar de Produtor Rural, não houve a apresentação de documentação 

contábil e sim a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa 

Física para o CPF de nº 863.972.068-15 na qual o patrimônio constituído do Sr. 

Cristovam supera a importância de R$ 16 milhões (dezesseis milhões de reais), 

dos quais, mais de 70% refere-se ao capital social da Agroplanta. 

 

 

 

35. O endividamento apresentado no exercício de 2018, 

período mais recente, aponta dívida na importância de R$ 85.975 (oitenta e cinco mil, 

novecentos e setenta e cinco reais), dos quais, 97% foram constituídos no exercício de 

2018 em decorrência de parcelamentos relativos a Processos Judiciais. 

BENS E DIREITOS 2015 2016 2017 2018

Imovel Residencial R. Senador Feijó 659, Batatais/SP 97.434                   97.434                   97.434                   97.434                   

Fazenda São Cristovam, Correntina/BA 499.660                499.660                499.660                 499.660                

76,4% Fazenda Forquilha Agua DoceTerras Guarani Goias/GO 321.961                -                         -                          -                         

50% Fazenda São Geraldo, Correntina/BA 130.000                130.000                180.000                 180.000                

Caminhão Mercedez Bens 1113, Ano 1970, azul 24.983                   24.983                   -                          -                         

Capital Social Agroplanta 11.942.315           11.942.315           11.942.315           11.942.315           

Direito de Uso Telefone 1.249                     1.249                     1.249                     1.249                     

50% Fazenda Monte Sião Correntina/BA 50.000                   50.000                   -                          -                         

Kia Carnival GS, Ano 1998/99, bege, Placa CRJ5836 34.000                   -                         -                          -                         

25% Imovel Residencial R. Germano Moreira 342, Batatais/SP 9.229                     9.229                     9.229                     9.229                     

PIC Itau de Capitalização 303                        308                        -                          -                         

75% Fazenda Dona Antônia, Rifaina/SP 750.000                750.000                750.000                 750.000                

Emprestimo Agroplan 1.842.259             1.104.879             1.162.507             583.970                

Pro-Labore a receber Agroplanta 434.773                550.691                627.231                 627.231                

Capital Social Diferenciata Espaço de Nutrição e Gastronomia 5.000                     5.000                     5.000                     5.000                     

Capital Social RDGF Serviços Administrativos e Comerciais 20                           20                           20                           20                           

Capital Social (65%) Agrobrazilis Agropecuária 130.000                130.000                130.000                 130.000                

Conta Corrente Coop de Crédito 2.920                     2.920                     2.920                     2.920                     

Capital Social Coop de Crédito 3.641                     3.641                     3.641                     3.641                     

Capital Social Coop de Laticinios e Agricolas de Batatais 2.976                     2.976                     2.976                     2.976                     

Emprestimo Agrobrasilis -                         406.973                743.772                 1.019.903             

Recebível de Olmir Ronsen (venda fazenda furquilha) -                         764.000                382.000                 382.000                

Emprestimo Flavio Garcia Fernandes -                         -                         120.000                 -                         

Emprestimo Luciana Dechine Fernandes -                         -                         -                          52.000                   

Emprestimo Rodrigo Dechine Fernandes -                         -                         -                          100.000                

Valor em carteira -                         -                         -                          150.000                

Total 16.282.723           16.476.279           16.659.954           16.539.549           

http://www.laspro.com.br/
http://www.lasproconsultores.com.br/


 

 

72-980.1 CM / RU 

 

Brasil Itália  

Rua Major Quedinho, 111 - 18º andar    Edoardo Ricci Avvocati  

01050-030 - São Paulo  Via Visconti di Modrone nº 8/10  

www.lasproconsultores.com.br  20122 - Milão 

Fone: +55-11-3211-3010   www.edoardoricci.it 

Fax: +55-11-3255-3727   Fone: + 39-02 79 47 65  

   Fax: + 39-02 78 44 97 

 

 

 

B. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  

 

36. Conforme já reportado em Relatórios anteriores, para 

comprovar a operação de Atividade Rural exercida pela recuperanda, foram 

disponibilizadas as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física 

dos últimos anos demonstrando as seguintes movimentações: 

 

 

 

 

37. Bem como as notas fiscais emitidas em mesmo 

período, que não coincidem com a somatória declarada a Receita Federal para o CPF 

de nº 863.972.068-15: 

 

DÍVIDAS E ÔNUS 2015 2016 2017 2018

Cheque Especial da Conta Corrente no Banco Bradesco 5.125                     8.907                     -                          -                         

Capital Social a integralizar na Agrobrazilis 115.333                -                         -                          -                         

Financiamento Repasse a Coop Laticínios e Agrícola 2.320                     2.320                     2.320                     2.320                     

Adiantamento de Olmir Rousen (venda fazenda furquilha) 1.145.850             -                         -                          -                         

Parcelamento Processo 13855-401164/2018-89 -                         -                         -                          18.237                   

Parcelamento Processo 13855-401163/2018-34 -                         -                         -                          65.418                   

Total 1.268.628             11.227                   2.320                     85.975                   
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38. Para o exercício 2020, não foram disponibilizadas as 

notas fiscais do período em análise, impossibilitando a apuração da Receita auferida, 

contudo, a safra ocorre no período de abril a junho, bem como aguarda-se a declaração 

do imposto de renda de 2019 

 

39. Despesas: A recuperanda apresentou gastos mensais 

com salários, despesas com combustível e despesas administrativas (balde, inseticida, 

grampos para cerca), como segue:  

 

 

 

Notas Fiscais Emitidas

Nota Data Valor Favorecido Descrição

74 19/07/2016 135.000,00R$         Não legível Não legível 

75 13/11/2016 164.835,00R$         Não legível Não legível 

306 22/04/2016 425.000,00R$         Não legível Soja a granel 

307 30/04/2016 46.640,00R$           Não legível Soja em grãos

771.475,00R$         

308 20/04/2017 46.640,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

309 20/04/2017 46.640,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

310 20/04/2017 46.640,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

311 20/04/2017 46.640,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

312 26/04/2017 46.640,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

313 26/04/2017 46.640,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

314 26/04/2017 33.920,00R$           Robson Catellan Soja em grãos

313.760,00R$         

401 20/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

402 20/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

403 20/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

404 21/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

405 21/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

406 21/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

407 21/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

408 21/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

409 21/09/2018 60.569,80R$           Robson Catellan Soja em grãos

545.128,20R$         

1.630.363,20R$     

Total 2016

Total 2017

Total 2018

Total Geral

Despesas

Descrição jan/20 fev/20

Posto de Gasolina 15.146           2.599         

Despesas Administrativas 12.416           3.442         

Salário 6.240             6.776         

INSS 689                747            

Luz 540                -             

FGTS 499                542            

Total 35.530           14.106       
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II.3. FLÁVIO GARCIA FERNANDES (FLÁVIO) 

 

A. INFORMAÇÃO PATRIMONIAL  

 

40. Conforme já reportado em Relatórios anteriores. por se 

tratar de Produtor Rural, não houve a apresentação de documentação contábil e sim a 

Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física para o CPF de nº 

190.658.508-30 na qual aponta que nos últimos quatro anos o patrimônio constituído 

pelo Sr. Flávio apresentou aumento de R$ 684.666,66 (seiscentos e oitenta e quatro mil, 

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) relativos principalmente 

aos empréstimos realizados a pessoas físicas e jurídicas. 

• Cerca de 60% dos bens e direitos do Sr. Flávio referem-se ao capital social da 

recuperanda Agroplanta. 
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41. Em contrapartida, o endividamento apresentou 

redução de 71% no período em análise, devido principalmente a concretização da venda 

da Fazenda Furquilha Agua Doce em Goiás, baixando o adiantamento realizado pelo 

comprador, Sr. Olmir Rousen na importância de R$ 354.150 (trezentos e cinquenta e 

quatro mil, cento e cinquenta reais) e ao pagamento da nota promissória a Marilene 

Ribeiro Chagas na importância de R$ 300.000 (trezentos mil reais) no exercício 2017, 

restando dívidas de R$ 283.123,51 (duzentos e oitenta e três mil, cento e vinte e três 

reais e cinquenta e um centavos) em 31 de dezembro de 2018. 

 

 

 

B. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  

 

42. Conforme já reportado em Relatórios anteriores, para 

comprovar a operação de Atividade Rural exercida pela recuperanda, foram 

disponibilizadas as Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física 

dos últimos anos demonstrando as seguintes movimentações: 
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43. Entretanto, a somatória das notas fiscais emitidas no 

período, que não coincidem com informação declarada a Receita Federal para o CPF de 

nº 190.658.508-30: 

 

 

 

44. Para o exercício 2020, não foram disponibilizadas as 

notas fiscais do período em análise, impossibilitando a apuração da Receita auferida, 

contudo, a safra ocorre no período de abril a junho, bem como aguarda-se a declaração 

do imposto de renda de 2019. 

 

Nota Data Valor Favorecido Descrição

307 30/04/2016 329.000        Robson Catellan Soja a granel

308 30/04/2016 46.640          Robson Catellan Soja em grãos

309 30/04/2016 46.640          Robson Catellan Soja em grãos

310 30/04/2016 46.640          Robson Catellan Soja em grãos

468.920        

311 20/04/2017 46.640          Robson Catellan Soja em grãos

312 20/04/2017 46.640          Robson Catellan Soja em grãos

313 20/04/2017 45.792          Robson Catellan Soja em grãos

139.072        

351 20/09/2018 60.570          Robson Catellan Soja em grãos

352 20/09/2018 60.570          Robson Catellan Soja em grãos

353 21/09/2018 60.570          Robson Catellan Soja em grãos

354 21/09/2018 60.570          Robson Catellan Soja em grãos

355 21/09/2018 60.570          Robson Catellan Soja em grãos

356 21/09/2018 60.570          Robson Catellan Soja em grãos

357 21/09/2018 53.668          Robson Catellan Soja em grãos

417.086        

1.025.078     

Total 2016

Total 2016

Total 2018

Total Geral
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45. Despesas: Para o exercício 2020, a recuperanda 

apresentou gastos com salários (e seus encargos) e despesas administrativas, 

relacionadas a aquisição de ração, como segue: 

 

 

 

III. CONCLUSÃO 

 

46. Em análise aos demonstrativos contábeis e financeiros 

de fevereiro de 2020, verifica-se que o GRUPO AGROPLANTA vem operando conforme 

a normalidade do segmento de atuação, tendo apresentado aumento no faturamento em 

fevereiro de 2020, em relação ao mês anterior. Contudo, devido ao elevado custo, que 

consome grande parte do resultado operacional e ao gasto com despesas financeiras, 

auferiu resultado deficitário, dificultando a quitação de suas dívidas e aumentando o 

endividamento, que se apresentam superiores aos seus ativos. 

  

Despesas

Descrição jan/20 fev/20

Salário 1.521                   1.521                  

INSS 163                      163                     

FGTS 122                      122                     

Despesas Administrativas -                       1.776                  

Total 1.805                   3.581                  
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IV. ENCERRAMENTO 

 

47. Esse Administrador informa que toda a documentação 

verificada para a elaboração do presente relatório encontra-se a disposição dos 

interessados, mediante agendamento prévio. 

 

48. Sendo o que tinha para o momento, este Administrador 

Judicial se coloca à inteira disposição de Vossa Excelência, dos nobres advogados das 

Recuperandas, dos credores, bem como do ilustre representante do Ministério Público 

para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

Termos em que, pede deferimento. 

São Paulo, 16 de abril de 2020. 
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