EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA DA
COMARCA DE GUAÍRA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Recuperação Judicial
Autos n° 0001854-54.2018.8.26.0210

LASPRO CONSULTORES LTDA, neste ato representada
pelo DR. ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, nomeada Administradora Judicial
nos autos da Recuperação Judicial em epígrafe, requerida por CAMPOFERT
COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., CAMPOFERT
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.,
CAMPOFERT DIESEL LTDA., CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA.,
CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA., CAMPOFERT MINAS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA., CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA., vem
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 22, II, “a” e
“c” da Lei n° 11.101/2005 apresentar Relatório das Atividades das Recuperandas,
referente ao período de junho a agosto de 2021.
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I.

INTRODUÇÃO
1.

Fundado em 1979, por Reynaldo Stein, na cidade de

Guaíra-SP, o GRUPO CAMPOFERT atua nos setores de armazenamento e
comercialização de cereais, sementes, insumos, defensivos, óleo diesel e
agropecuária.
2.

Atualmente o GRUPO CAMPOFERT é constituído

pelas seguintes empresas: CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO
E IMPORTAÇÃO LTDA., CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., CAMPOFERT DIESEL LTDA., CAMPOFERT
ARMAZÉNS GERAIS LTDA., CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO
INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., CAMPOFERT MINAS
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. e CAMPO NORTE
ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
3.

Aos 16 de fevereiro de 2018, ingressou com pedido

de Recuperação Judicial, devido à crise política de 2016 que praticamente paralisou
as vendas a título de commodities, influenciado, diretamente, na oscilação do câmbio
e contribuindo para a insegurança com relação ao plano de financiamento da próxima
safra. A crise no setor afetou também seus clientes e, consequentemente, suas
vendas sob encomenda, comprometendo, ainda mais, a liquidez do GRUPO. O
deferimento ao pedido de recuperação judicial ocorreu em 22 de fevereiro de 2018.

72-891.1 | CT| MM/CB/RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 10/11/2021 às 13:32 , sob o número WGIR21700295039
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001854-54.2018.8.26.0210 e código 773ED90.

.

fls. 26915

I.1.

INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS
4.

O capital social da CAMPOFERT COMÉRCIO,

INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO é de R$ 65.000 (sessenta e cinco mil
reais), composto por:

Campofert Com. Ind. Exp. Imp. Ltda. - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN
VILBER STEIN
TOTAL

•

Quotas
%
Valor - Em R$
8.645 13%
8.645
8.645 13%
8.645
260
0%
260
47.450 73%
47.450
65.000 100%
65.000

Conforme informação disponibilizada pela empresa, abaixo seguem os
endereços de suas unidades ativas:

Operação
Em opera çã o
Em opera çã o
Sem opera çã o
Em opera çã o
Em opera çã o
Sem opera çã o
Em opera çã o
Em opera çã o
Em opera çã o
Sem opera çã o
Em opera çã o
Em opera çã o
Sem opera çã o
Em opera çã o
Sem opera çã o

Municipio
Gua íra
Pl a nura
Perdi zes
Mi guel opol i s
Luca s do Ri o Verde
Itanha nga
Ca pi nopol i s
Frutal
Ca mpo Fl ori do
Pi ra juba
Concei çã o da s Al a goa s
Concei çã o da s Al a goa s
Pa s s os
Gua íra
Pra ta

Estado
SP
MG
MG
SP
MT
MT
MG
MG
MG
MG
MG
MG
MG
SP
MG

5.

Endereços
Av. Joã o Jorge Ga ci a l Lea l Nº 1200, Sa l a 02 - Ba i rro Indus tri a l - CEP: 14.790-000
Rod. BR 364, KM 3, SL 1 S/N - Ba i rro Zona Rura l - CEP: 38.220-000
Rod. BR 452, KM 262, S/N - SL 1 - Ba i rro Zona Rura l - CEP: 38.170-000
Rod. SP 425, KM 3.5 S/N - Ba i rro Zona Rura l - ARMZ - CEP: 14.530-000
Li nha 01 - Setor 04 Lote 52 B S/N - Ba i rro Zona Rura l - CEP 78.455-000
Rod. MT 338, KM 157 + 2 KM - S/N - Ba i rro Zona Rura l Es t. Vi ci na l 16 - CEP: 78.579-000
Rod. MGT 154, KM 31, SL 1 - Ba i rro: Zona Rura l - CEP: 38.360-000
Rod. BR 364, KM 35, SL 01 - Ba i rro: Zona Rura l - CEP: 38.200-00
Rod. BR 262, KM 68, SL 02 - Ba i rro: Zona Rura l - CEP: 38.130-000
Es tra da de Li ga çã o 810, S/N - KM 36, SL 2 - Ba i rro: Zona Rura l - CEP: 38.210-000
Rod. MG 427, KM 57, SL 03 S/N - Ba i rro: Zona Rura l - CEP: 38.120-000
Rod. MG 427, KM 54, SL 01 S/N -Ba i rro: Zona Rura l - CEP: 38.120-000
Rod. MG 050, S/N, KM 344 S/N- Ba i rro: Nos s a Senhora da s Gra ça s - CEP: 37.902-538
Av. Joã o Ba ti s ta Sa ntana Nº 2550 Sa l a A - Ba i rro: Mora da do Sol - CEP: 14.790-000
Rua Ri ca rdi no Vi l el a Andra de Nº 45 - Ba i rro: Rodovi a ri o - CEP 38140-000

O capital social da CAMPOFERT COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS é de R$ 350.000 (trezentos e
cinquenta mil reais), composto da seguinte maneira:
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Campofert Com. Repr. Prod. Agrícolas Ltda. - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN
VILBER STEIN
TOTAL

•

Quotas
%
Valor - Em R$
46.550 13%
46.550
46.550 13%
46.550
1.400
0%
1.400
255.500 73%
255.500
350.000 100%
350.000

Conforme informação disponibilizada pela empresa, abaixo seguem os
endereços de suas unidades ativas:

Operação
Sem operação
Sem operação
Sem operação
Em operação

Municipio
Guaíra
Conceição das Alagoas
Capinopolis
Conceição das Alagoas

Estado
SP
MG
MG
MG

Endereços
Av. João Batista Santana Nº 2550 Galpão Salão D. E. - Bairro: Morada do Sol - CEP: 14.790-000
Rod. MG 427, S/N, KM 57.3, SL 2, Galpão 1 - Bairro: Zona Rural - CEP: 38.120-000
Rua 106 Nº 1535 - Bairro: Brasília - CEP: 38.360-000
Rua Iracema Antunes de Oliveira Nº 470 - Bairro: José Borges Sene - CEP: 38.120-000

6.

O capital social da CAMPOFERT DIESEL é de R$

600.000 (seiscentos mil reais).

Campofert Diesel Ltda - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
VILBER STEIN
TOTAL

•

Quotas
%
Valor - Em R$
90.000 15%
90.000
90.000 15%
90.000
420.000 70%
420.000
600.000 100%
600.000

Conforme informação disponibilizada pela empresa, abaixo seguem os
endereços de suas unidades ativas:

Operação
Municipio
Estado Endereços
Sem operação Conceição das Alagoas MG Rod. MG 427, S/N, KM 57,5 - Bairro: Zona Rural - CEP: 38.120-000
Sem operação Guaíra
SP
Av. João Jorge Gacial Leal Nº 1200, Sala 03 - Bairro: Industrial - CEP: 14.790-000
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7.

O capital social da CAMPOFERT ARMAZÉNS

GERAIS é de R$ 680.000 (seiscentos e oitenta mil reais), sendo:

Campofert Armazéns Gerais Ltda. - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN
VILBER STEIN
TOTAL

•

Quotas
%
Valor - Em R$
85.718 13%
85.718
85.718 13%
85.718
1.787
0%
1.787
506.777 75%
506.777
680.000 100%
680.000

Conforme informação disponibilizada pela empresa, abaixo seguem os
endereços de suas unidades ativas:

Operação
Em operação
Em operação
Sem operação
Sem operação
Em operação
Em operação
Em operação
Em operação
Sem operação
Sem operação
Em operação

Municipio
Guaíra
Conceição das Alagoas
Guaíra
Conceição das Alagoas
Barretos
Miguelopolis
Campo Florido
Planura
Perdizes
Alpinopolis
Capinopolis

Estado
SP
MG
SP
MG
SP
SP
MG
MG
MG
MG
MG

8.

Endereços
Av. João Jorge Gacial Leal Nº 1200, Sala 01 - Bairro: Industrial - CEP: 14.790-000
Rod. MG 427, KM 57, S/N - Bairro: Zona Rural - CEP: 38.120-000
Av. João Jorge Gacial Leal Nº 1500 - Bairro: Industrial - CEP: 14.790-000
Escv Conc. Alagoas a Campo Florido S/N Faz. Boa Vista - Bairro: Zona Rural CEP: 38.120-000
Av. Alberto Calil Nº 51 Bairro: Distrito Industrial II - CEP: 14.781-131
Rod. Paulo Borges Oliveira KM 27 S/N Bairro: Zona Rural - CEP: 14.530-000
Rod. BR 262 S/N, KM 68 - S/N - Compl. Faz. Ipuã - Bairro: Zona Rural - CEP: 38.130-000
Rod. BR 364, KM 3, S/N - Bairro: Zona Rural - CEP: 38.220-000
Rod. BR 452, KM 262, S/N - Bairro: Zona Rural - CEP: 38.170-000
Rod. Osvaldo Americo dos Reis KM 14,5 S/N - Bairro: Zona Rural - CEP: 37.940-000
Rod. MGT 154, KM 31, S/N Bairro: Zona Rural - CEP: 38.360-000

A CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO

INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO está localizada na Rodovia Paulo
Borges de Oliveira S/N - Bairro: Industrial - CEP 14.530-000. O capital social é de R$
12.000 (doze mil reais), composto por:

Campofert Miguelópolis Com. Ind. Exp. Imp. Ltda. - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN
VILBER STEIN
TOTAL
72-891.1 | CT| MM/CB/RC
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%
Valor - Em R$
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9.

A

CAMPOFERT

MINAS

COMÉRCIO

REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES está localizada na Rod. MG 427 S/N, KM
57 - Bairro: Zona Rural – Conceição das Alagoas – MG – CEP 38.120-000. O capital
social é de R$ 75.000 (setenta e cinco mil reais).

Campofert Minas Com. Rep. E Transp. Ltda - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN
VILBER STEIN
TOTAL

10.

Quotas
%
Valor - Em R$
7.500 10%
7.500
7.500 10%
7.500
1
0%
1
59.999 80%
59.999
75.000 100%
75.000

A CAMPO NORTE ARMAZÉNS GERAIS está

localizada na Rod. MT 449, KM 35,5 a Esquerda S/N - Agrovila Itambiquara - Bairro:
Zona Rural – Lucas do Rio Verde – MT – CEP 78455-000. O capital social é de R$
31.000 (trinta e um mil reais).

Camponorte Armazéns Gerais Ltda - Quadro Societário
LUIZ CLAUDIO ASSONI
MANOEL DA CRUZ NETO
SILVANA MARIA NUNES GIROTTO STEIN
VILBER STEIN
TOTAL

II.

Quotas
%
Valor - Em R$
3.986 13%
3.986
3.986 13%
3.986
120
0%
120
22.908 74%
22.908
31.000 100%
31.000

DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11. 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.
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12. A situação operacional é apresentada a partir dos
documentos solicitados às Recuperandas conforme: (A) Balanço Patrimonial; (B)
Demonstração do Resultado do Exercício; (C) Fluxo de Caixa; (D) Funcionários; e, (E)
Impostos.
13. As informações que seguem foram compiladas dos
balancetes mensais de março a maio de 2021, já apresentado em relatório anterior, a
agosto de 2021, os quais foram disponibilizados pelas Recuperandas.

II.1. CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA.
A.

Balanço Patrimonial
14. Em constante movimentação no último semestre, os

Ativos somaram, em agosto de 2021, R$ 247.774.005 (duzentos e quarenta e sete
milhões, setecentos e setenta e quatro mil e cinco reais).
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•

Observa-se:
o Em junho de 2021, a redução próxima a R$ 16 milhões (dezesseis milhões
de reais) está relacionada, principalmente, ao decréscimo da rubrica de
Estoques.
o Em julho de 2021, o aumento próximo a R$ 25 milhões (vinte e cinco
milhões de reais) está atribuído ao acréscimo das rubricas: Disponível,
Clientes e Partes Relacionadas.
o Em agosto de 2021, a redução próxima a R$ 14 milhões (quatorze milhões
de reais) está relacionada as movimentações das rubricas de Clientes e
Estoques.
15.

As movimentações nos Estoques estão atreladas

ao período da colheita de grãos no Brasil, apresentando, de março a junho de 2021,
redução de 66%, seguido pelo aumento de 53% no último bimestre, passando a
registrar R$ 61.338.918 (sessenta e um milhões, trezentos e trinta e oito mil,
novecentos e dezoito reais) em agosto de 2021, correspondendo a 25% dos Ativos.
•

Foram disponibilizados os controles dos estoques, contemplando apenas os
itens em Poder de Terceiros, Próprio e a alínea (-) Estoque de Terceiros em
Nosso Poder totalizando, em agosto de 2021, R$ 54.856.606 (cinquenta e
quatro milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e seis reais).
Ademais, 66% da rubrica em agosto de 2021, referem-se a estocagem de milho
- estoque próprio, em poder de terceiros e de terceiros em nosso poder.
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16. Apresentando estabilidade em março e abril de 2021,
os valores a receber das empresas do GRUPO, alocados na rubrica Partes
Relacionadas, registraram acréscimo de 34% em maio de 2021, seguido pela
redução de 2% em junho de 2021 e crescimento próximo a R$ 11 milhões (onze
milhões de reais) no último bimestre, atingindo em agosto de 2021 a importância de
R$ 44.103.567 (quarenta e quatro milhões, cento e três mil, quinhentos e sessenta e
sete reais).
•

A CAMPOFERT AGRO é a principal responsável pela movimentação da
rubrica no último trimestre, perfazendo em agosto de 2021, saldo de R$
17.444.735 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil,
setecentos e trinta e cinco reais), estando o restante distribuídos: OUTRAS
CONTAS A RECEBER - COLIGADAS/CONTROLADAS, CAMPOFERT
ARMAZENS, CAMPONORTE ARMAZENS GERAIS, CAMPOFERT DIESEL e
CAMPOFERT MINAS.
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•

Além disso, observa-se, no passivo circulante, débitos relativos às Partes
Relacionadas, no montante de R$ 11.944.747 (onze milhões, novecentos e
quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais) em agosto de 2021,
devido à CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS INDÚSTRIA COMÉRCIO
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO e CAMPOFERT PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS, sendo este o responsável pelo leve crescimento no
último mês analisado. No encontro de contas do ativo e passivo, em agosto de
2021,

a

CAMPOFERT

COMÉRCIO,

INDÚSTRIA,

EXPORTAÇÃO

E

IMPORTAÇÃO tem recebíveis de empresas do GRUPO na importância de R$
32.158.820 (trinta e dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e vinte
reais).
17. Os valores a receber de Clientes, alocados em
conta do ativo circulante e do ativo não circulante, somaram, em agosto de 2021,
recebíveis líquidos de R$ 17.864.502 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e
quatro mil, quinhentos e dois reais), composto por:
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•

As movimentações nos recebíveis de Clientes também estão atreladas ao
início da colheita de grãos, registrando expressivo crescimento em março de
2021, seguido por flutuação nos meses subsequentes, em detrimento ao
volume de negociações de vendas a prazo, em relação ao fluxo de recebimento
mensal, refletido na variação das Duplicatas a Receber – ativo circulante,
devidamente suportado por relatório denominado “lista de saldo de clientes”,
sem menção dos vencimentos, na monta de R$ 17.158.347 (dezessete
milhões, cento e cinquenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais) em
agosto de 2021.

o Os principais montantes em aberto em agosto de 2021 são devidos pelas
empresas: ADM do Brasil Ltda, Aldiberto Dias Machado Junior e Outros,
Cargill Agrícola Ltda, Jose Carlos Coimbra Queiroz Filho e Neusa Aparecida
Monteira Renesto, que, conjuntamente, representaram 66% das Duplicatas
a Receber em agosto de 2021, equivalente ao montante de R$ 11.241.629
(onze milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e nove
reais).
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18. Em constante oscilação no último semestre, o
Disponível passou a apresentar a importância de R$ 1.168.996 (um milhão, cento e
sessenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais) em agosto de 2021, onde:

•

No mês de junho de 2021, a expressiva redução das disponibilidades na
importância próxima a R$ 6 milhões (seis milhões de reais) estão atreladas ao
decréscimo dos valores em conta corrente, que somaram nesse período, R$
2.339.846 (dois milhões, trezentos e trinta e nove mil, oitocentos e quarenta e
seis reais), além da movimentação de mercado futuro – XP Investimento
Corretora, que deteve saldo devedor de R$ 2.204.268 (dois milhões, duzentos
e quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais), contribuindo para a redução da
rubrica.

•

No mês de julho de 2021, registrou pico de crescimento próximo a 10 milhões
(dez milhões de reais) em virtude dos recursos em conta corrente, estando a
maior parte concentrada no banco Sifra, na monta de R$ 6.826.162 (seis
milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e dois reais).

•

No mês de agosto de 2021, o decréscimo de aproximadamente R$ 9 milhões
(nove milhões de reais), decorreram dos recursos em conta corrente, que
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representaram 96% da rubrica nesse período, estando o restante distribuídos
em Aplicações Financeiras, Bens Numerários, Títulos de Capitalização,
Cheques Emitidos e Não Compensados e Mercado Futuro.
•

No ativo não circulante, em agosto de 2021, está registrada a importância de
R$ 817.446 (oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais),
relativa à Aplicações Financeiras no Banco do Brasil, que manteve tendência
crescente nos últimos seis meses.

•

Não foram disponibilizados os extratos bancários das contas mantidas junto as
Instituições Financeiras, não sendo possível validar os saldos contábeis
apresentados.
19.

Os Adiantamentos alocados no ativo circulante

referem-se, principalmente, às aquisições de insumos, pagos de forma antecipada aos
fornecedores de grãos. Apresentou no último semestre, linha crescente, com exceção
do mês de maio 2021, quando registrou redução de 6%, totalizando, em agosto de
2021, R$ 64.927.281 (sessenta e quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil,
duzentos e oitenta e um reais), equivalendo a 26% dos Ativos, onde:
•

R$ 60.116.333 (sessenta milhões, cento e dezesseis mil, trezentos e trinta e
três reais) referem-se aos Adiantamento a Fornecedores Extraconcursais.
Foi disponibilizada a abertura da rubrica, somando em agosto de 2021, R$
59.224.439 (cinquenta e nove milhões, duzentos e vinte e quatro mil,
quatrocentos e trinta e nove reais), apontando variação a menor que o saldo
contábil do mesmo período de R$ 891.894 (oitocentos e noventa e um mil,
oitocentos e noventa e quatro reais), assim distribuídos:
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o No mês de julho de 2021, nota-se o aumento de R$ 46.122.383 (quarenta e
seis milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e três reais),
indicando a reclassificação entre contas contábeis, anteriormente alocada
em Depósito Judicial, que passou a apresentar a importância de R$
8.097.135 (oito milhões, noventa e sete mil, cento e trinta e cinco reais).
•

R$ 4.810.948 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, novecentos e quarenta e
oito reais) referem-se ao Adiantamento a Fornecedores – Matéria Prima, dos
quais 30% foram efetuados ao fornecedor Leandro Girotto da Cruz e Outros.

•

No ativo não circulante existem outros R$ 18.881 (dezoito mil, oitocentos e
oitenta e um reais) sob a rubrica de Adiantamentos LP, alínea Seguro Barter
a Recuperar, sem movimentação no período analisado.
20. Apresentando acréscimo de R$ 46.845 (quarenta e

seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) no último trimestre, em detrimento à
aquisição de equipamentos de processamento eletrônico de dados e móveis e
utensílios, o Imobilizado totalizou R$ 49.088.801 (quarenta e nove milhões, oitenta e
oito mil, oitocentos e um reais), composto principalmente por terrenos na monta
próxima a R$ 15 milhões (quinze milhões de reais). Houve o reconhecimento da
Depreciação, que decresceu os bens em 37%, resultando no saldo líquido de R$
31.168.064 (trinta e um milhões, cento e sessenta e oito mil e sessenta e quatro reais)
em agosto de 2021.
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•

Ressalta-se:
o Baixa no valor de R$ 2.050 (dois mil e cinquenta reais), na alínea Veículos
Leves, em dezembro de 2020, refere-se ao lançamento de depreciação
lançado de maneira incorreta.
o Baixa no valor de R$ 13.992 (treze mil, novecentos e noventa e dois reais),
na alínea Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados, em janeiro
de 2021, refere-se ao estorno de lançamento efetuado em empresa
incorreta, além de cadastro de ativo fixo no sistema que gera lançamento
de débito e crédito.
o Baixa contábil no valor de R$ 40.920 (quarenta mil, novecentos e vinte
reais), na alínea Veículos Leves, em fevereiro de 2021, refere-se à sinistro
total ocorrido com veículo, onde, a diferença do bem, em relação ao valor
reembolsado pela seguradora, foi reconhecido como ganho, na importância
de R$ 32.425 (trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais).
21. Sem apresentar movimentações expressivas, após

redução de 14% em abril de 2021, os Tributos a Recuperar encerraram o mês de
agosto de 2021, com saldo compensável de R$ 17.033.327 (dezessete milhões, trinta
e três mil, trezentos e vinte e sete reais), dos quais 65% são relativos ao COFINS.
22. Após elevado saldo em junho de 2021, as Operações
com Derivativos com a empresa XP Corretora, totalizaram, em agosto de 2021, R$
839.502 (oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e dois reais).
23. Sem apresentar variações relevantes no último
semestre, a rubrica de Outros Créditos somou, em agosto de 2021, R$ 354.391
(trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e noventa e um reais), dos quais 98%
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referem-se ao Depósito Recursal/Judicial e o restante, à Adiantamentos para Viagens
e Adiantamento Plano de Saúde.
24. As

Despesas

Antecipadas

apresentaram,

em

agosto de 2021, saldo de R$ 41.997 (quarenta e um mil, novecentos e noventa e sete
reais), dos quais, 66% referem-se ao Prêmio de Seguro a Apropriar e o restante,
distribuído em IPVA, IPTU e Taxa de Licença a Apropriar.

Em R$
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Disponivel
Clientes
Estoques
Adiantamentos
Tributos a Recuperar
Outros Créditos
Despesas Antecipadas
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas
Aplicações Financeiras LP
Clientes LP
Adiantamentos LP
Operações com Derivativos
Deposito Judicial
Imobilizado
Bens em uso
(-) Depreciação

mar/21
abr/21
mai/21
jun/21
jul/21
ago/21
373.818.960
276.367.518
254.123.270
237.128.352
262.748.692
247.774.005
262.055.561
163.887.823
133.240.566
114.962.685
183.628.817
162.583.488
6.147.741
4.787.552
6.666.672
460.421
10.442.590
1.168.996
100.914.203
28.827.734
40.304.838
38.840.183
48.465.231
17.718.578
116.740.436
94.530.772
51.494.121
40.048.676
42.938.387
61.338.918
18.296.541
18.522.669
17.472.149
18.538.880
64.661.263
64.927.281
19.473.331
16.747.521
16.837.004
16.639.292
16.705.262
17.033.327
354.369
360.276
368.079
355.758
355.349
354.391
128.940
111.299
97.703
79.474
60.735
41.997
111.763.400
112.479.696
120.882.704
122.165.667
79.119.877
85.190.519
24.868.501
24.804.720
33.286.135
32.535.892
37.536.241
44.103.567
805.798
807.338
809.326
811.608
814.268
817.446
19.795 12.205 11.195
148.145
145.924
145.924
18.881
18.881
18.881
18.881
18.881
18.881
798.422
693.419
661.327
2.995.505
1.222.979
839.502
53.392.800
54.456.533
54.545.935
54.224.038
8.081.853
8.097.135
31.859.203
31.711.010
31.572.295
31.431.598
31.299.731
31.168.064
49.028.878
49.030.678
49.041.956
49.051.441
49.069.867
49.088.801
- 17.169.675 - 17.319.668 - 17.469.661 - 17.619.843 - 17.770.136 - 17.920.737

25. O Endividamento total deteve, em agosto de 2021,
R$ 325.050.787 (trezentos e vinte e cinco milhões, cinquenta mil, setecentos e oitenta
e sete reais), onde R$ 185.138.457 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e trinta e
oito mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais) estão sujeitos a recuperação judicial,
estando alocados na rubrica Recuperação Judicial no passivo circulante e, no
passivo não circulante, R$ 139.912.329 (cento e trinta e nove milhões, novecentos e
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doze mil, trezentos e vinte e nove reais) não se sujeitam a recuperação judicial. Abaixo
segue gráfico ilustrativo do endividamento extraconcursal:

•

Observa-se, que no último trimestre, as rubricas de Fornecedores,
Financiamentos e Outras Obrigações, foram as principais responsáveis pela
movimentação do Endividamento Extraconcursal.
26. Após o crescimento em março de 2021, dado ao início

do pico sazonal, relativo à colheita de soja, as obrigações com os Fornecedores
apresentaram constante redução até junho de 2021, seguido pelo aumento próximo a
R$ 21 milhões (vinte e um milhões de reais) no último bimestre, refletindo nesse
período a sazonalidade da colheita de milho, detendo em agosto de 2021, R$
70.400.254 (setenta milhões, quatrocentos mil, duzentos e cinquenta e quatro reais),
correspondendo a 50% do Endividamento Extraconcursal, distribuídos nas alíneas:
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Fornecedores com R$ 61.433.417 (sessenta e um milhões, quatrocentos e trinta e três
mil, quatrocentos e dezessete reais) e Fornecedores – AVM com R$ 8.966.838 (oito
milhões, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais). Foi
disponibilizada a lista de saldo dos fornecedores, totalizando, em agosto de 2021, R$
61.432.412 (sessenta e um milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, quatrocentos e
doze reais), apontando variação imaterial a maior que o saldo contábil – alínea
Fornecedores, de R$ 1.005 (um mil e cinco reais), onde R$ 16.428.572 (dezesseis
milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e dois reais) estão
concentrados em: Abrahao Issa Neto e Jose Maria da Costa Sociedade de
Advogados, Antonio Marcos Mazeto Neto, Edilson Silva Palheiro e Outros, Fabricio
Nacafucasaco, Henrique Vilela Barbosa, Jose Marcos Treviso, Jose Tristao,
Tokumatu Murata e Outros, Victos Gonçalves Ferreira e Viterra Brasil S/A.
27. No período de abril a junho de 2021, a rubrica de
Financiamentos registrou redução de 36%, decorrente, principalmente, das
antecipações de duplicatas, seguido pelo acréscimo de 74%, em detrimento a
captação de capital de giro, somado às antecipações de duplicatas, passando a
apresentar saldo devedor de R$ 24.993.326 (vinte e quatro milhões, novecentos e
trinta e três mil, trezentos e vinte e seis reais) em agosto de 2021, equivalendo a 18%
do Endividamento Extraconcursal.
28. Em constante movimentação, a rubrica Outras
Obrigações, após redução de 69% em abril de 2021, apresentou nos meses
subsequentes até julho de 2021, aumento de 118%, tendo, em agosto de 2021,
decrescido em 49%, perfazendo saldo de R$ 18.820.196 (dezoito milhões, oitocentos
e vinte mil, cento e noventa e seis reais), composto por:
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•

95% da rubrica, corresponderam aos Adiantamentos de Clientes, principal
responsável pela movimentação da rubrica nos último seis meses.
29. As Obrigações Fiscais estão alocadas nas rubricas:

Impostos e Taxas e Parcelamentos no passivo circulante e passivo não circulante,
somando, em agosto de 2021, R$ 11.274.888 (onze milhões, duzentos e setenta e
quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais).

•

Em linha decrescente no semestre analisado, com exceção do mês de julho de
2021, quando registrou aumento de aproximadamente R$ 540 mil (quinhentos
e quarenta mil reais), os Impostos e Taxas somaram em agosto de 2021, R$
764.795 (setecentos e sessenta e quatro mil, setecentos e noventa cinco reais),
onde o montante devido ao FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador
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Rural foi o principal responsável pela movimentação das obrigações fiscais
nesse período.

•

Os Parcelamentos detiveram a maior fatia das obrigações fiscais em agosto
de 2021, correspondendo ao montante de R$ 10.510.093 (dez milhões,
quinhentos e dez mil e noventa e três reais), apresentando reduções mensais,
indicando que os pagamentos estão sendo efetuados.
30. As Provisões alocadas no passivo não circulante

apresentaram redução de 4% em maio de 2021, totalizando R$ 1.446.859 (um milhão,
quatrocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), dos quais
83% relativos as Contingências Trabalhistas, responsável pelo decréscimo da rubrica,
e o restante a Contingências Cíveis. Não houve movimentação nos meses
subsequentes até agosto de 2021.
31. No período de março a agosto de 2021, a rubrica de
Salários e Encargos Sociais apresentou tendência decrescente, com exceção do
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mês de junho de 2021, quando registrou aumento de 93% em detrimento a alínea de
Salários a Pagar. Encerrou agosto de 2021, com saldo de R$ 274.999 (duzentos e
setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais).

•

Foram disponibilizadas as guias de FGTS e INSS, juntamente com os
comprovantes de pagamentos, indicando regularidade na liquidação.

•

Acrescenta-se que as Provisões de Férias e 13° Salários, em linha crescente
no último semestre, somam em agosto de 2021, R$ 757.060 (setecentos e
cinquenta e sete mil e sessenta reais), devidamente suportados por relatórios
trabalhistas.
32. Com o Patrimônio Líquido descoberto em R$

77.276.783 (setenta e sete milhões, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e oitenta
e três reais), reconheceu os Prejuízos Acumulados de R$ 100.127.942 (cem
milhões, cento e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais), desde sua
constituição até o mês de agosto de 2021.
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Em R$
Balanço Patrimonial
Passivo
Passivo Circulante
Fornecedores
Financiamentos
Salários e Encargos Sociais
Impostos e Taxas
Parcelamentos
Partes Relacionadas
Outras Obrigações
Provisões
Recuperação Judicial
Não Circulante
Provisões
Parcelamentos
Recuperação Judicial
Patrimônio Líquido
Capital Social
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Lucros/Prejuízos Acumulados
Resultado do exercício

mar/21
373.818.960
262.742.816
166.412.123
20.199.857
271.764
3.221.749
1.140.045
12.243.257
54.581.407
522.614
4.150.000
194.883.218
1.506.140
10.003.406
183.373.672
- 83.807.074 65.000
29.404.949
- 85.800.865 - 27.476.158 -

abr/21
276.367.518
140.736.058
81.692.673
22.478.572
259.669
1.265.793
1.013.373
12.485.031
16.833.596
557.351
4.150.000
194.911.423
1.506.140
10.003.406
183.401.877
59.279.964 65.000
29.968.237
85.800.865 3.512.336 -

33. Com

mai/21
254.123.270
120.477.648
57.754.150
22.068.285
236.074
672.611
886.702
11.868.569
22.259.484
581.772
4.150.000
194.873.719
1.446.859
10.003.406
183.423.454
61.228.097 65.000
28.105.672
85.800.865 3.597.905 -

base

jun/21
237.128.352
109.321.484
48.895.651
18.191.038
456.091
439.817
760.030
11.863.569
23.937.708
627.580
4.150.000
192.452.151
1.446.859
10.003.406
181.001.886
64.645.284 65.000
27.523.291
85.800.865 6.432.708 -

nas

jul/21
262.748.692
135.899.113
66.279.551
14.334.111
290.419
982.481
633.358
11.863.569
36.663.031
702.592
4.150.000
192.486.324
1.446.859
10.003.406
181.036.059
65.636.745 65.000
26.803.203
85.800.865 6.704.087 -

informações

ago/21
247.774.005
132.612.065
70.400.254
24.993.326
274.999
764.795
506.687
11.944.747
18.820.196
757.060
4.150.000
192.438.722
1.446.859
10.003.406
180.988.457
77.276.783
65.000
22.786.160
85.800.865
14.327.077

patrimoniais

apresentadas nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos índices de
liquidez1, tendo como cenário ideal o indicador igual ou superior a 1 (um), onde:
•

O índice de Liquidez Corrente mede a capacidade de quitação das dívidas
vencidas e com vencimento em curto prazo, registrado no passivo circulante,
com recursos disponíveis e realizáveis em curto prazo - ativo circulante. Em
constante flutuação, contudo, permanecendo em situação satisfatória em todo
período analisado, refletido pela liquidez de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco
centavos) para cada real devido no mês de agosto de 2021. Observa-se, que
o aumento do ativo circulante, dado à reclassificação dos Depósitos Judiciais
anteriormente registrados no ativo não circulante, contribuíram para a
considerável melhora deste indicador.

1

Para a base de cálculo dos indicadores de liquidez, de TODAS as empresas, foram desconsiderados

os montantes decorrentes de operações entre Partes Relacionadas.
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•

O índice de Liquidez Seca é similar à liquidez corrente. No entanto, não se
utiliza dos saldos de estoques para fazer frente às dívidas. Encerrou o mês de
agosto de 2021, com capacidade de liquidação de R$ 0,84 (oitenta e quatro
centavos de real) para cada real devido, mantendo situação insatisfatória.

•

O índice de Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas
da empresa utilizando-se de todos seus disponíveis e realizáveis. Nota-se linha
decrescente no último semestre, com leve aumento em julho de 2021,
permanecendo com o índice abaixo do satisfatório, representado pela
capacidade de quitação de R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real) para
cada R$ 1,00 (um real) devido em agosto de 2021.

34. O Índice de Endividamento Geral demonstra o
percentual que as dívidas constituídas representam de seus ativos totais, sendo
considerado as disponibilidades, recebíveis e bens, onde o cenário ideal se faz em
até 100%, ou seja, o total de dívidas é inferior ou igual montante aos ativos.
Apresentou constante oscilação no último semestre, mantendo, em agosto de 2021,
este indicador em situação insatisfatória, uma vez que suas obrigações estão 31%
superiores a totalidade de seus ativos, demonstrando a necessidade de auxilio de
terceiros para a quitação.
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35. O Indicador de Rentabilidade mede o percentual de
lucro que a empresa gera, em comparação ao faturamento. No último semestre,
apresentou instabilidade em sua rentabilidade, apontando margem satisfatória em
abril de 2021, e insatisfatórios em março e de maio a agosto de 2021, uma vez que
as receitas obtidas não foram suficientes para cobrir a totalidade de dispêndios, dado
principalmente ao elevado custo nesse período.
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B.

Demonstração do Resultado do Exercício
36. É necessário ressaltar que o faturamento da

CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO sofre
oscilações decorrentes da sazonalidade da safra de grãos. De janeiro a agosto de
2021, atingiu Receitas na importância de R$ 737.521.676 (setecentos e trinta e sete
milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e seis reais).
•

Nota-se crescimento próximo a R$ 265 milhões (duzentos e sessenta e cinco
milhões de reais) na receita auferida no exercício de 2021 até agosto, quando
comparado com a receita do mesmo período do exercício anterior.
37. Após as deduções dos impostos incidentes e

devoluções, restou Receita Líquida na importância de R$ 551.953.355 (quinhentos e
cinquenta e um milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e
cinco reais) no primeiro quinquemestre de 2021.
38. Os Custos continuam sendo o principal gasto,
totalizando, de janeiro a agosto de 2021, R$ 675.269.925 (seiscentos e setenta e cinco
milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais), restando
margem positiva de R$ 36.455.051 (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e
cinco mil e cinquenta e um reais) para cobrir os demais gastos advindos da operação.
39. As Despesas Operacionais são representadas pelas
despesas gerais e com pessoal, somando, de janeiro a agosto de 2021, R$
45.714.616 (quarenta e cinco milhões, setecentos e quatorze mil, seiscentos e
dezesseis reais), onde:
•

91% dos gastos operacionais estão concentrados nas Despesas Gerais que
registraram
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principalmente, da redução de gastos com fretes sobre vendas, atingindo, de
forma acumulada, até agosto de 2021, R$ 41.451.796 (quarenta e um milhões,
quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais), dos
quais 65% referem-se a fretes sobre vendas.
•

As Despesas com Pessoal totalizaram de janeiro a agosto de 2021, R$
4.262.820 (quatro milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte
reais), dos quais 84% referem-se às incidências sobre a folha de pagamento e
demais gastos com pessoal e o restante referem-se as provisões trabalhistas.
40. As Despesas Financeiras somaram, de janeiro a

agosto de 2021, R$ 48.504.097 (quarenta e oito milhões, quinhentos e quatro mil e
noventa e sete reais), dos quais 65% referem-se à correção monetária sobre os
valores em moeda estrangeira, principal responsável pela movimentação da rubrica
nos últimos meses.
41. As Receitas Financeiras somaram, de janeiro a
agosto de 2021, R$ 39.422.339 (trinta e nove milhões, quatrocentos e vinte e dois mil,
trezentos e trinta e nove reais), onde 83% são relativos à variação cambial positiva.
As variações cambiais, ativa e passiva, contribuíram para a flutuação do Resultado
Financeiro que deteve, no exercício de 2021 até agosto, despesas de R$ 9.259.565
(nove milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
42. O ganho acumulado de janeiro a agosto 2021, de R$
4.017.704 (quatro milhões, dezessete mil, setecentos e quatro reais), alocados em
Outras Despesas/Receitas, onde 92% referem-se à Receita/Multa por não
cumprimento de contrato.
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43. O Resultado, acumulado de janeiro a agosto de
2021, apresentou Prejuízo Contábil de R$ 14.327.077 (quatorze milhões, trezentos
e vinte e sete mil e setenta e sete reais).
Em R$ Mensal
Demonstração do Resultado
Receita Bruta
Venda de Mercadoria
Prestação de Serviços
(-) Devoluções
(-) Impostos
Receita Líquida
(-) Custos
Resultado Operacional Bruto
Despesas Operacionais
(-) Despesa com pessoal
(-) Despesas gerais
Resultado Operacional Liquido
(-) Despesa financeira
Receita financeira
Resultado Financeiro
Resultado Não Operacional
Outras Despesas/Receitas
Resultado antes do IR e CSLL
(-) Provisão para IR e CSLL
Resultado Líquido do Exercício

-

mar/21
197.954.777
197.950.499
4.277
5.399.532
18.382
192.536.863
206.602.260
14.065.397
13.071.378
754.209
12.317.169
27.136.775
2.877.389
2.433.729
443.660
2.000
432.255
27.150.181
27.150.181

-

-

abr/21
169.233.039
169.233.038
2.093.578
5.601
167.145.062
132.898.146
34.246.916
8.283.030
532.702
7.750.328
25.963.886
4.821.049
1.968.077
2.852.972
2.000
854.909
23.963.822
23.963.822

-

mai/21
95.277.862
95.175.596
102.265
3.311.559
217.042
91.749.261
84.204.261
7.545.000
7.296.133
443.600
6.852.533
248.867
4.169.346
3.543.804
625.542
4.498
295.605
85.569
85.569

-

jun/21
63.291.343
63.130.926
160.416
9.754.250
255.587
53.281.506
50.786.718
2.494.788
3.618.341
488.938
3.129.403
1.123.553
10.586.252
8.752.678
1.833.574
3.466
125.791
2.834.803
2.834.803

-

-

jul/21
60.225.931
60.179.712
46.218
592.935
258.253
59.374.743
60.406.206
1.031.463
2.991.672
537.114
2.454.558
4.023.135
8.703.231
10.717.731
2.014.500
914
1.738.171
271.379
271.379

-

ago/21
47.993.847
47.969.671
24.175
786.241
92.231
47.115.375
47.987.598
872.223
2.055.242
516.001
1.539.241
2.927.465
12.769.033
7.672.084
5.096.949
178
401.603
7.622.990
7.622.990

44. Em análise do Resumo da DRE, temos:
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-

2021
737.521.676
737.184.325
337.351
24.938.200
858.500
711.724.976
675.269.925
36.455.051
45.714.616
4.262.820
41.451.796
9.259.565
48.504.097
39.422.339
9.081.758
13.056
4.030.760
14.323.619
3.458
14.327.077
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•

Receita Líquida X Custos: A tendência dos Custos se fez similar à da Receita
Líquida, indicando que os custos estão diretamente ligados à operação,
entretanto, observa-se que, no mês de março de 2021, os custos se fizeram
superiores ao faturamento líquido auferido.

•

Receita Líquida X Despesas Operacionais: Após o pico de crescimento em
março de 2021, em virtude do período sazonal, as Despesas Operacionais
apresentaram redução nos meses subsequentes, até agosto de 2021,
apontando similaridade à tendência da Receita Líquida nesse período.

•

Receita Líquida X Resultado Líquido do Período: O Resultado Líquido do
Período apresentou linearidade com a Receita Líquida, tendo em vista que os
Custos, que absorvem grande parte do faturamento, mantem-se em mesma
tendência,

restando

pouca

margem

para

absorção

das

Despesas

Operacionais, somados ao resultado financeiro.

C.

Fluxo de Caixa
45. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a

conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da empresa,
tendo o seguinte cenário:
•

Junho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 4.746.803 (quatro milhões, setecentos e quarenta e
seis mil, oitocentos e três reais), apuradas a partir da variação dos grupos
operacionais do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de
investimentos resultou em saídas de R$ 68.082 (sessenta e oito mil e oitenta e
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dois reais), relativos às aplicações financeiras. O fluxo de caixa das atividades
de financiamento resultou em saídas de R$ 5.841.589 (cinco milhões,
oitocentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais), relativos
aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de junho de 2021 com
redução líquida de caixa e equivalentes de caixa de R$ 3.844.580 (três milhões,
oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais).
•

Julho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 6.349.529 (seis milhões, trezentos e quarenta e nove
mil, quinhentos e vinte e nove reais), apuradas a partir da variação dos grupos
operacionais do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de
investimentos gerou a importância de R$ 2.401.848 (dois milhões, quatrocentos
e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), relativos às aplicações financeiras.
O fluxo de caixa das atividades de financiamento resultou em saídas de R$
192.960 (cento e noventa e dois mil, novecentos e sessenta reais), relativos
aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de julho de 2021 com
aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa de R$ 8.209.642 (oito
milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais).

•

Agosto de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração
do resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
resultou em saídas de R$ 926.345 (novecentos e vinte e seis mil, trezentos e
quarenta e cinco reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais
do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de investimentos resultou
em saídas de R$ 5.911 (cinco mil, novecentos e onze reais), relativos as
aplicações financeiras. O fluxo de caixa das atividades de financiamento gerou
a importância de R$ 4.408.144 (quatro milhões, quatrocentos e oito mil, cento
e quarenta e quatro reais), relativos aos empréstimos e financiamentos. Findou
o mês de agosto de 2021 com redução líquida de caixa e equivalentes de caixa
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de R$ 9.657.069 (nove milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e sessenta
e nove reais).

D.

Funcionários
46. Foram

apresentados

os

dados

relativos

aos

funcionários, tais como: resumo de folha de pagamento e pró-labore, provisão de
férias e de 13º salário, relação de desligados/admitidos, GFIP e guias de impostos
com o respectivo comprovante de pagamento de FGTS, INSS e IRRF.
47. Em abril de 2021, registrou redução de 18 (dezoito)
colaboradores, em detrimento ao término do período de colheita de soja,
apresentando estabilidade até junho de 2021, seguido pelo acréscimo de 13 (treze)
colaboradores em julho de 2021, em virtude da colheita de milho, totalizando, em
agosto de 2021, 72 (setenta e dois) colaboradores ativos, mais férias.

Com. Ind. Imp. Exp.
mar/21
abr/21
mai/21
jun/21
jul/21
Saldo Inicial
78
78
60
59
60
Admissão
2
1
2
15
Demissão
2
18
2
1
2
Saldo (ativos + férias)
78
60
59
60
73
Fonte : Resumo das folhas de pagamentos (colaboradores) e relação de admitidos e demitidos no mês.

•

ago/21
73
1
2
72

Em complemento quando da elaboração do Relatório anterior, a Recuperanda
informou que os pagamentos aos funcionários estão ocorrendo de forma
regular. Observa-se, no balancete do último trimestre 2021, movimentações
“débito/crédito”, que apontam regularidade na obrigação.
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E.

Impostos
48. Foram apresentados os livros de apuração do ICMS,

livros de entradas e saídas. Além dos comprovantes de pagamentos efetuados,
relativos: ICMS, ISS, IAGRO, FETHAB e IRPJ-PCC. Ademais, em complemento
quando da elaboração do Relatório anterior, a Recuperanda informou que os
parcelamentos fiscais estão ocorrendo dentro dos prazos, de forma regular. Observase, no balancete do último trimestre 2021, movimentações “débito/crédito”, que
apontam regularidade na obrigação.
II.2. CAMPOFERT
AGRÍCOLAS LTDA.
A.

COMÉRCIO

E

REPRESENTAÇÕES

DE

PRODUTOS

Balanço Patrimonial
49. Em constante movimentação no último semestre,

atribuído, principalmente, pelas rubricas de Clientes, Estoques e Adiantamentos a
Fornecedores, os Ativos somaram, em agosto de 2021, R$ 32.137.559 (trinta e dois
milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e nove reais).
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50. Em tendência similar às vendas do último semestre,
dado ao período sazonal, os valores a receber de Clientes, alocados no ativo
circulante e ativo não circulante, apresentaram, em agosto de 2021, expressiva
redução de aproximadamente R$ 9 milhões (nove milhões de reais), totalizando R$
4.200.813 (quatro milhões, duzentos mil, oitocentos e treze reais), assim distribuídos:

•

Principal responsável pela movimentação da rubrica no transcorrer do
semestre analisado, as Duplicatas a Receber – ativo circulante, deteve em
agosto de 2021, R$ 7.591.392 (sete milhões, quinhentos e noventa e um mil,
trezentos e noventa e dois reais), devidamente suportado por relatório
financeiro, tendo como os principais montantes em aberto devidos por: Alminda
de Lima Ponte Carvalho, Antonio Marques Guimaraes, Henrique Vilela
Barbosa, Leandro Girotto da Cruz, Luiz Otavio da Cunha, Reginaldo Liberato
de Medeiros, Ronaldo Castro Bernardes e Outros, Sandro Magno Oliveira
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Nunes, que conjuntamente perfazem R$ 4.390.075 (quatro milhões, trezentos
e noventa mil e setenta e cinco reais), equivalente a 58% da alínea.

•

Observa-se que os recebíveis de Clientes no ativo não circulante, totalizaram
em agosto de 2021, -R$ 774.314 (setecentos e setenta e quatro mil, trezentos
e quatorze reais negativos), em virtude da estimativa do improvável
recebimento, somados à alínea redutora: ajuizados NC e juros a transcorrer,
serem superiores aos recebíveis de longo prazo, indicando necessidade de
regularização contábil.
51. As movimentações nos Estoques estão atreladas ao

período da colheita de grãos no Brasil, apresentando, de março a junho de 2021,
redução de 78%, seguido pelo aumento de 159% no último bimestre, passando a
registrar R$ 4.890.848 (quatro milhões, oitocentos e noventa mil, oitocentos e
quarenta e oito reais) em agosto de 2021, condizentes com o controle disponibilizado.
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52.

Os Adiantamentos registrados no ativo circulante

referem-se às aquisições de insumos pagos de forma antecipada aos Fornecedores
de matéria-prima, com o intuito de manter a operação dos seus negócios. Apresentou,
em junho de 2021, leve redução, tendo nos meses subsequentes, acrescido em
aproximadamente R$ 6,5 milhões (seis milhões e quinhentos mil reais), detendo
antecipações de R$ 10.163.391 (dez milhões, cento e sessenta e três mil, trezentos e
noventa e um reais) em agosto de 2021, dos quais 31% foram efetuados para a
empresa Yara Brasil Fertilizantes S/A.
•

No ativo não circulante, apresentou redução no último trimestre, totalizando em
agosto de 2021, R$ 348.924 (trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte
e quatro reais), concentrados na alínea Seguros Bater a Reembolsar.

•

Conjuntamente às antecipações corresponderam a 33% dos Ativos em agosto
de 2021.
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53. Os valores a receber das empresas do GRUPO estão
alocados na rubrica Partes Relacionadas, no ativo não circulante, onde observa-se
movimentação contábil no transcorrer do último semestre, entretanto, não
expressivas, perfazendo, em agosto de 2021, R$ 8.906.756 (oito milhões, novecentos
e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais), indicando que a maior parte dos
valores envolvidos são de períodos anteriores a março de 2020.
•

28% dos Ativos em agosto de 2021 estão atrelados aos recebíveis de Partes
Relacionadas, com a CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS INDÚSTRIA
COMÉRCIO

EXPORTAÇÃO

E

IMPORTAÇÃO,

CAMPOFERT

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS e CAMPOFERT MINAS.
•

Além disso, observa-se, no passivo circulante, débitos relativos às Partes
Relacionadas de R$ 22.144.504 (vinte e dois milhões, cento e quarenta e
quatro mil, quinhentos e quatro reais) em agosto de 2021, apontando redução
de 20% em junho de 2021, seguido pelo crescimento próximo a R$ 13 milhões
(treze milhões de reais) no último bimestre, advindo do reconhecimento de
obrigações

devidas

à

CAMPOFERT

COMÉRCIO,

INDÚSTRIA,

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, permanecendo sem variação relevante os
demais saldos da rubrica - CAMPOFERT ARMAZENS, CAMPOFERT DIESEL
e CAMPONORTE ARMAZENS GERAIS. No encontro de contas entre ativo e
passivo,

em

agosto

de

2021,

a

CAMPOFERT

COMÉRCIO

E

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS tem obrigações de
empresas do GRUPO na importância de R$ 13.237.748 (treze milhões,
duzentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais).
54. Os Impostos a Recuperar mantiveram-se lineares
no último semestre, apresentando, em agosto de 2021, saldo compensável de R$
2.573.812 (dois milhões, quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e doze reais), dos
quais 95% referem-se ao ICMS.
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55.

Registrando pico de crescimento em junho de 2021,

quando deteve a importância de R$ 1.090.309 (um milhão, noventa mil, trezentos e
nove reais), o Disponível, após redução de 59% em agosto de 2021, somou R$
442.295 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais), onde
as movimentações da rubrica, deram-se em virtude dos recursos mantidos em conta
corrente – banco Sifra. Não foram disponibilizados os extratos bancários, não sendo
possível validar os saldos contábeis apresentados, dos quais 93% referem-se as
Contas Correntes e o restante estão distribuídos em Bens Numerários, Aplicações
Financeiras e Cheques Emitidos e Não Compensados (redutora), no mês de agosto
de 2021.
56. Sem evidência de aquisição e/ou baixa no transcorrer
do último semestre, o Imobilizado permaneceu com bens na importância de R$
1.320.408 (um milhão, trezentos e vinte mil, quatrocentos e oito reais). Houve o
reconhecimento da Depreciação, que decresceu os bens em 83%, resultando no
saldo líquido de R$ 223.729 (duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e nove
reais) em agosto de 2021.
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Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

Ativo

47.435.999

37.905.471

31.680.590

32.510.345

35.830.118

32.137.559

Ativo Circulante

37.340.928

28.810.876

22.740.496

23.377.708

26.655.359

23.112.919

74.249

122.060

61.191

414.946

1.090.309

442.295

Clientes

19.002.131

18.146.716

12.078.775

14.786.371

14.351.701

4.975.128

Estoques

8.450.584

4.640.479

4.300.465

1.890.070

3.538.256

4.890.848

Adiantamentos a Fornecedores

7.030.864

3.129.093

3.610.980

3.597.126

5.023.100

10.163.391

Tributos a Recuperar

2.696.331

2.681.025

2.594.736

2.603.804

2.566.234

2.573.812

86.075

90.887

93.811

84.929

85.374

67.137

693

616

539

462

385

308

Ativo Não Circulante

10.095.071

9.094.595

8.940.094

9.132.637

9.174.760

9.024.639

Partes Relacionadas

8.908.263

8.861.540

8.656.756

8.656.756

8.656.756

8.906.756

Disponivel

Outros Créditos
Despesas Antecipadas

Clientes

-

Depósitos Judiciais
Adiantamentos
Imobilizado
Bens em uso
(-) Depreciação Acumulada

-

212.045 -

982.372 -

984.329 -

787.993 -

35.170

35.170

35.170

35.170

783.488 -

774.314

319.544

319.544

1.122.539

941.353

997.387

997.387

754.425

348.924

241.145

238.904

235.110

231.317

227.523

223.729

1.318.881

1.320.408

1.320.408

1.320.408

1.320.408

1.320.408

1.077.736 -

1.081.504 -

1.085.298 -

1.089.091 -

1.092.885 -

1.096.679

57.

Apresentando constante movimentação no último

semestre, em virtude das rubricas de Financiamentos, Partes Relacionadas e
Fornecedores, o Endividamento total atingiu, em agosto de 2021, R$ 41.928.263
(quarenta e um milhões, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e sessenta e três
reais), onde R$ 13.891.369 (treze milhões, oitocentos e noventa e um mil, trezentos e
sessenta e nove reais) estão sujeitos a recuperação judicial, alocados na rubrica de
Recuperação Judicial e R$ 28.036.894 (vinte e oito milhões, trinta e seis mil,
oitocentos e noventa e quatro reais), não se sujeitam a recuperação judicial. Abaixo
segue gráfico ilustrativo do endividamento extraconcursal:

72-891.1 | CT| MM/CB/RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 10/11/2021 às 13:32 , sob o número WGIR21700295039
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001854-54.2018.8.26.0210 e código 773ED90.

.

fls. 26950

•

Em junho de 2021, houve aumento de 3%, atribuído principalmente a rubrica
de Outras Obrigações.

•

Em julho de 2021, registrou crescimento próximo a R$ 3,5 milhões (três milhões
e quinhentos mil reais) em detrimento das movimentações com Partes
Relacionadas.

•

Em agosto de 2021, apresentou decréscimo de aproximadamente R$ 3 milhões
(três milhões de reais) em virtude da redução das rubricas de Financiamentos,
Fornecedores e Outras Obrigações, que se fizeram superior ao aumento de
116% das obrigações com Partes Relacionadas, que corresponderam a 79%
do endividamento extraconcursal nesse período.
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58.

Outros 10% do endividamento extraconcursal em

agosto de 2021, referem-se às obrigações com os Fornecedores, apresentando no
último semestre constante movimentação, atingindo em agosto de 2021, saldo
devedor de R$ 2.930.873 (dois milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e setenta
e três reais). Foi disponibilizada lista de saldo dos fornecedores, condizente com o
saldo contábil apresentado em agosto de 2021, onde 73% estão concentrados em
CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS, Henrique Vilela Barbosa, Syngenta Seeds Ltda,
Yara Brasil Fertilizantes S/A.
59. A rubrica de Outras Obrigações reflete, em maior
parte, as movimentações dos Adiantamentos de Clientes e Provisão Comissão sobre
Vendas, totalizando, em agosto de 2021, R$ 1.586.835 (um milhão, quinhentos e
oitenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais), onde as movimentações do último
trimestre estão atreladas as antecipações de clientes.
60. Em linha decrescente no último semestre, com
exceção do mês de junho de 2021, quando registrou leve aumento, a rubrica de
Financiamentos, decresceu em aproximadamente R$ 9,6 milhões (nove milhões e
seiscentos mil reais) no último bimestre, em detrimento as Duplicatas Descontadas,
atingindo em agosto de 2021, R$ 56.015 (cinquenta e seis mil e quinze reais).
61. As Obrigações Fiscais, alocadas nas rubricas
Impostos e Taxas e Impostos Parcelados no passivo circulante e passivo não
circulante, somaram R$ 908.946 (novecentos e oito mil, novecentos e quarenta e seis
reais) em agosto de 2021.
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•

Observa-se que o montante devido ao FUNRURAL - Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural e o ICMS são os principais responsáveis pelo decréscimo
das obrigações fiscais no último bimestre.

•

Ademais, os Parcelamentos detiveram a maior fatia das obrigações fiscais em
agosto de 2021, correspondendo ao montante de R$ 726.626 (setecentos e
vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais), apresentando reduções
mensais, indicando que os pagamentos estão sendo efetuados.
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62. As Provisões de Férias e 13° Salário, totalizaram, em
agosto de 2021, R$ 173.442 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais), devidamente suportado por relatórios complementares. As Provisões no
ativo não circulante englobam as Contingências Trabalhistas, permanecendo, em
agosto de 2021, com saldo de R$ 159.807 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos
e sete reais).
63. Em junho de 2021, as obrigações com Salários e
Encargos Sociais registraram aumento de R$ 348.497 (trezentos e quarenta e oito
mil, quatrocentos e noventa e sete reais), refletindo a premiação para a equipe, onde
o gerente de vendas e o coordenador de vendas de insumos são premiados quando
as metas são atingidas, sendo a apuração realizada sobre os resultados previstos x
resultados realizados, seguido de redução nos meses subsequentes, até agosto de
2021, detendo R$ 76.472 (setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais).

•

Foram disponibilizadas as guias de FGTS e INSS, juntamente com os
comprovantes de pagamentos efetuados, indicando regularidade na liquidação.
64. Com o Patrimônio Líquido a descoberto em R$

9.790.706 (nove milhões, setecentos e noventa mil, setecentos e seis reais),
reconheceu Prejuízos Acumulados de R$ 10.104.706 (dez milhões, cento e quatro
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mil, setecentos e seis reais), desde sua constituição até agosto de 2021, onde as
oscilações da rubrica refletem os resultados mensais auferidos.

Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

Passivo

47.435.999

37.905.471

31.680.595

32.510.347

35.830.118

32.137.559

Passivo Circulante

41.242.313

32.281.974

25.972.056

26.717.161

30.261.326

27.203.045

8.637.584

3.217.703

3.124.628

2.850.279

4.247.698

2.930.873

183.801

183.681

191.501

188.502

160.991

173.442

70.150

73.521

87.961

436.458

77.454

76.472

24.544.369

17.809.048

9.670.953

9.686.417

6.824.585

56.015

166.701

28.978

21.315

10.097

153.081

182.320

Fornecedores
Provisões
Salários e Encargos Sociais
Financiamentos
Impostos e Taxas
Impostos Parcelados

116.413

103.647

90.881

78.116

65.350

52.584

Partes Relacionadas

5.634.470

4.642.178

11.675.768

9.388.273

13.424.723

22.144.504

Outras Obrigações
Passivo Não Circulante

1.888.826

6.223.218

1.109.049

4.079.019

5.307.444

1.586.835

14.767.068

14.767.069

14.767.069

14.725.218

14.725.218

14.725.218

Impostos Parcelados

674.042

674.042

674.042

674.042

674.042

674.042

Recuperação Judicial

13.933.220

13.933.220

13.933.220

13.891.369

13.891.369

13.891.369

Provisões
Patrimônio Líquido

159.807

159.807

159.807

159.807

159.807

-

8.573.381 -

9.143.571 -

9.058.530 -

8.932.032 -

9.156.426 -

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

-

9.181.269 -

9.181.269 -

9.181.269 -

9.181.269 -

9.181.269 -

9.181.269

257.888 -

312.301 -

227.261 -

100.763 -

325.157 -

959.437

Capital Social
Lucros ou Prejuízos Acumulados
Resultado do exercício

65. Com

base

nas

informações

159.807
9.790.706
350.000

patrimoniais

apresentadas nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos índices de
liquidez, tendo, como cenário ideal, o indicador igual ou superior a 1 (um), onde:
•

O índice de Liquidez Corrente mede a capacidade de quitação das dívidas
vencidas e com vencimento em curto prazo - passivo circulante, com recursos
disponíveis e realizáveis em curto prazo - ativo circulante. No último semestre
houve constante variação, com expressivo aumento em agosto de 2021, dado
à principiante a redução das Duplicatas Descontadas, atingindo liquidez de R$
4,57 (quatro reais e cinquenta e sete centavos) para cada real devido,
permanecendo em situação satisfatória.

•

O índice de Liquidez Seca é similar a liquidez corrente, no entanto, não se
utiliza dos saldos de estoques para fazer frente às dívidas, encerrando o mês
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de agosto de 2021, com capacidade de liquidação de R$ 3,60 (três reais e
sessenta centavos) para cada real devido, mantendo margem satisfatória
desde maio de 2021.
•

O índice de Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas
da empresa utilizando-se de todos seus disponíveis e realizáveis. Deteve em
agosto de 2021, cenário ideal, refletido na liquidez de R$ 1,16 (um real e
dezesseis centavos) para cada R$ 1,00 (um real) devido.

66. O Índice de Endividamento Geral demonstra o
percentual que as dívidas constituídas representam de seus ativos totais, sendo
considerado as disponibilidades, recebíveis e bens, onde o cenário ideal se faz em
até 100%, ou seja, o total de dívidas é inferior ou igual montante aos ativos. Em
constante flutuação, manteve esse indicador em situação insatisfatória, uma vez que
suas obrigações estão 30% superiores a totalidade de seus ativos em agosto de 2021,
demonstrando a necessidade de auxílio de terceiros para a quitação.
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67. O Indicador de Rentabilidade mede o percentual de
lucro que a empresa gera, em comparação ao faturamento, onde no último semestre,
apresenta instabilidade em sua rentabilidade, com margens satisfatórias em março,
maio e junho de 2021, e insatisfatórias em abril, julho e agosto de 2021, uma vez que
as receitas auferidas foram insuficientes para cobrir todos os dispêndios advindos da
operação.

B.

Demonstração do Resultado do Exercício
68. O faturamento da CAMPOFERT COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS sofre oscilações em virtude da
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flutuação do mercado agrícola, auferindo, de janeiro a agosto de 2021, Receita na
importância de R$ 38.954.830 (trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro
mil, oitocentos e trinta reais).
•

Nota-se crescimento de 11% (onze por cento) na receita auferida no exercício
de 2021 até agosto, quando comparado com a receita do mesmo período do
exercício.
69. Após as deduções dos impostos incidentes sobre

vendas, apresentou Receita Líquida na importância de R$ 38.287.681 (trinta e oito
milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e um reais) de forma
acumulada até agosto de 2021.
70. Os Custos continuam sendo o principal gasto,
consumindo mais da metade da receita líquida mensal, totalizando R$ 33.027.454
(trinta e três milhões, vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), entre
janeiro e agosto de 2021, restando margem operacional bruta de R$ 5.260.227 (cinco
milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e vinte e sete reais).
71. As Despesas Operacionais são representadas pelas
despesas gerais e com pessoal, somando, de janeiro a agosto de 2021, R$ 4.289.010
(quatro milhões, duzentos e oitenta e nove mil e dez reais).
•

81% dos gastos operacionais estão concentrados nas Despesas Gerais,
equivalentes a R$ 3.156.319 (três milhões, cento e cinquenta e seis mil,
trezentos e dezenove reais), dos quais 53% referem-se aos fretes sobre
vendas.

•

As Despesas com Pessoal totalizaram, R$ 1.132.691 (um milhão, cento e
trinta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais), onde 86% estão relacionadas
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as incidências sobre a folha de pagamento e o restante as provisões
trabalhistas.
72. As Despesas Financeiras somaram, de janeiro a
agosto de 2021, R$ 2.607.140 (dois milhões, seiscentos e sete mil, cento e quarenta
reais), dos quais 77% referem-se aos juros sobre antecipação de recebíveis.
Enquanto que as Receitas Financeiras atingiram a importância de R$ 751.163
(setecentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e três reais), onde 66% referemse à provisão de juros – renegociação.
73. O Resultado acumulado, de janeiro a agosto de
2021, foi de Prejuízo Contábil de R$ 959.437 (novecentos e cinquenta e nove mil,
quatrocentos e trinta e sete reais), uma vez que as receitas foram insuficientes para
cobrir a totalidade de gastos incorridos nesse período.

R$ - Mensal
Demonstração do Resultado

mar/21

Receita Bruta
Venda de Mercadoria

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

10.993.560

8.361.029

1.749.908

2.755.653

2.300.104

1.990.140

10.993.560

8.361.029

1.749.908

2.755.653

2.300.104

1.990.140

(-) Devoluções

-

121.641 -

2.041 -

(-) Impostos

-

10.975 -

33.998 -

Receita Líquida
(-) Custos

10.860.944
-

Resultado Operacional Bruto

9.341.884 -

48.235
26.457 -

-

-

12.516 -

136.960
126.830 -

-

2021
38.954.830
38.954.830
-

308.877

132.026 -

358.272

8.324.990

1.675.216

2.743.137

2.036.314

1.858.114

7.454.966 -

1.259.598 -

2.148.763 -

1.994.697 -

2.340.983 - 33.027.454

41.617 -

38.287.681

1.519.060

870.024

415.618

594.374

Despesas Operacionais

-

1.019.995 -

756.715 -

232.470 -

488.464 -

185.929 -

99.491 -

4.289.010

(-) Despesa com pessoal

-

154.894 -

121.290 -

133.362 -

244.953 -

115.872 -

113.938 -

1.132.691

(-) Despesas gerais

-

99.108 -

14.447 -

3.156.319

865.101 -

635.425 -

243.511 -

70.057

499.065

113.309

183.148

105.910 -

144.312 -

-

470.220 -

810.888 -

214.765 -

141.703 -

137.171 -

127.390

116.657

162.291

Resultado Financeiro

-

398.823 -

Resultado Não Operacional

-

Resultado Operacional Liquido
(-) Despesa financeira
Receita financeira

71.397

Resultado antes do IR e CSLL
(-) Provisão para IR e CSLL
Resultado Líquido do Exercício

1.256
98.986 -

-

19.866
79.120 -

683.498 570.189
570.189

98.108

20.588 -

482.869

582.360

971.217

99.034 -

57.089

47.114

80.082 -

51.920 -

2.607.140
751.163
1.855.977

-

-

-

-

-

1.256

85.040

126.498 -

224.394 -

634.280 -

886.016

-

-

-

-

-

73.421

85.040

126.498 -

224.394 -

634.280 -

959.437

74. Em análise ao Resumo da DRE, temos:
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•

Receita Líquida X Custos: Nota-se que os Custos acompanharam a flutuação
da Receita Líquida, indicando que estão diretamente ligados à operação.
Entretanto, observa-se que em agosto de 2021, ultrapassaram o faturamento
líquido obtido.

•

Receita Líquida X Despesas Operacionais: As Despesas Operacionais não
apresentaram em todo o período, a mesma tendência da Receita Líquida,
indicando que os gastos incorridos não estão diretamente relacionados com o
faturamento líquido auferido.

•

Receita Líquida X Resultado Líquido do Período: O Resultado Líquido do
Período não apresentou a mesma similaridade da Receita Líquida,
demonstrando linearidade, tendo em vista que os custos que absorvem grande
parte do faturamento, mantem-se em mesma tendência, restando pouca
margem para absorção dos gastos operacionais e financeiros, com exceção de
março, maio e junho de 2021.
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C.

Fluxo de Caixa
75. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a

conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da empresa,
tendo o seguinte cenário:
•

Junho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 563.692 (quinhentos e sessenta e três milhões,
seiscentos e noventa e dois reais), apuradas a partir da variação dos grupos
operacionais do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de
investimentos gerou a importância de R$ 20 (vinte reais), relativos as
aplicações financeiras. O fluxo de caixa das atividades de financiamento
resultou em saídas de R$ 54.616 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e
dezesseis reais), relativos aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de
junho de 2021 com aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa de R$
353.775 (trezentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais).

•

Julho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 923.666 (novecentos e vinte e três mil, seiscentos e
sessenta e seis reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais
do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de financiamento resultou
em saídas de R$ 12.766 (doze mil, setecentos e sessenta e seis reais), relativos
aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de julho de 2021 com
aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa de R$ 675.363 (seiscentos e
setenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais).
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•

Agosto de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração
do resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 86.959 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta
e nove reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais do ativo
e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de financiamento resultou em
saídas de R$ 12.766 (doze mil, setecentos e sessenta e seis reais), relativos
aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de agosto de 2021 com
redução líquida de caixa e equivalentes de caixa de R$ 648.013 (seiscentos e
quarenta e oito mil e treze reais).

D.

Funcionários
76.

Foram apresentados dados relativos a funcionários,

tais como: resumo de folha de pagamento e pró-labore, provisão de férias e de 13º
salário, GFIP e guias de impostos com o respectivo comprovante de pagamento de
FGTS, INSS e IRRF. Encerra o mês de agosto de 2021 com 16 (dezesseis)
funcionários:

Com. Rep. Prod. Agrícolas
Saldo Inicial

mar/21

abr/21
17

mai/21
17

Admissão

-

-

Demissão

-

-

Saldo

•

17

17

jun/21
17

jul/21
16

-

1
1
16

17

ago/21
17
-

16
1

1

1

16

16

Em complemento quando da elaboração do Relatório anterior, a Recuperanda
informou que os pagamentos aos funcionários estão ocorrendo de forma
regular. Observa-se, no balancete do último trimestre, movimentações
“débito/crédito”, que apontam regularidade na obrigação.
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E.

Impostos
77.

Foram apresentados os livros de apuração do ICMS,

livros de entradas e saídas. Além dos comprovantes de pagamentos efetuados,
relativos: ICMS e IRPJ-PCC. Ademais, complemento quando da elaboração do
Relatório anterior, a Recuperanda informou que os pagamentos dos parcelamentos
fiscais estão ocorrendo de forma regular. Observa-se, no balancete do último
trimestre, movimentações “débito/crédito”, que apontam regularidade na obrigação.
II.3. CAMPOFERT DIESEL LTDA.
A.

Balanço Patrimonial
78.

Os Ativos somaram em agosto de 2021, R$

2.922.156 (dois milhões, novecentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta e seis reais),
apresentando no último semestre leve movimentação, conforme ilustrado no gráfico
abaixo:
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79.

Representando 75% dos Ativos em agosto de 2021,

a rubrica Partes Relacionadas registrou em abril de 2021, aumento decorrente de
reclassificação contábil, no valor de R$ 18.250 (dezoito mil, duzentos e cinquenta
reais) anteriormente alocado em Clientes, ativo não circulante, totalizando R$
2.150.569 (dois milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais).
No mês de junho de 2021, nota-se redução de R$ 50.836 (cinquenta mil, oitocentos e
trinta e seis reais), perfazendo saldo de R$ 2.201.405 (dois milhões, duzentos e um
mil, quatrocentos e cinco reais), permanecendo sem movimentação até agosto de
2021, dos quais 99% são devidos pela CAMPOFERT AGRO, responsável pela
movimentação da rubrica nesse período e o restante pela MIGUELÓPOLIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. Além disso, observa-se,
no passivo circulante, débitos relativos as Partes Relacionadas, que apresentaram
crescimento de R$ 8 mil (oito mil reais) no último bimestre, totalizando, R$ 1.185.636
(um milhão, cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais) em agosto de
2021,

integralmente

devido

a

CAMPOFERT

COMÉRCIO,

INDÚSTRIA,

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, onde, no encontro de contas do ativo e passivo, a
CAMPOFERT DIESEL deteve recebíveis de empresas do GRUPO na importância de
R$ 1.015.769 (um milhão, quinze mil, setecentos e sessenta e nove reais).
80.

Os demais Ativos corresponderam a 25% dos bens

e direitos de agosto de 2021, distribuídos em:
•

Disponível com a importância de R$ 13.648 (treze mil, seiscentos e quarenta
e oito reais), relativos a recursos mantidos junto ao banco Caixa Econômica
Federal em agosto de 2021. Não foram disponibilizados os extratos bancários,
não sendo possível validar os saldos contábeis apresentados.

•

Após aumento de R$ 41 mil (quarenta e um mil reais) em junho de 2021, os
recebíveis de Clientes somaram saldo líquido de R$ 585.739 (quinhentos e
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oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e nove reais) permanecendo sem
movimentação até agosto de 2021, registrados no ativo circulante e ativo não
circulante, devidamente suportado pelo relatório denominado “lista de saldo de
clientes”, sem menção dos vencimentos, onde os maiores valores em aberto
são devidos pelas empresas: Campo Log Transportes Ltda, Carlos Alberto
Moretti, Edgard Castro Totes, Ilso Coradini, João Ortolan e Ricardo Jose
Genari, totalizando R$ 308.066 (trezentos e oito mil e sessenta e seis reais),
equivalente a 53% da rubrica.
•

Imobilizado, sem evidência de aquisições e/ou baixa contábil no último
semestre, apontou, em agosto de 2021, que 92% dos bens encontram-se
depreciados, perfazendo o saldo líquido de R$ 9.307 (nove mil, trezentos e sete
reais).

•

Apresentando redução em agosto de 2021, os Adiantamentos somaram R$
167 (cento e sessenta e sete reais).

•

Os saldos de Estoques, Tributos a Recuperar e Outros Créditos totalizaram
R$ 111.890 (cento e onze mil, oitocentos e noventa reais), sem apresentar
movimentação contábil, desde o exercício de 2018.
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Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

2.927.059

2.925.557

2.924.155

2.920.779

2.924.398

2.922.156

384.451

383.882

383.413

351.861

356.392

355.061

1.375

806

337

9.855

14.386

13.648

Clientes

270.426

270.426

270.426

229.356

229.356

229.356

Estoques

101.396

101.396

101.396

101.396

101.396

101.396

Ativo
Ativo Circulante
Disponivel

Adiantamentos
Tributos a Recuperar
Outros Créditos

760

760

760

760

760

167

8.734

8.734

8.734

8.734

8.734

8.734

1.760

1.760

1.760

1.760

1.760

1.760

Ativo Não Circulante

2.542.608

2.541.675

2.540.741

2.568.918

2.568.006

2.567.095

Partes Relacionadas

2.132.319

2.150.569

2.150.569

2.201.405

2.201.405

2.201.405

396.398

378.148

378.148

356.383

356.383

356.383

Clientes LP
Imobilizado
Bens em uso
(-) Depreciação

13.891
12.958
12.024
11.130
10.218
9.307
118.700
118.700
118.700
118.700
118.700
118.700
- 104.809 - 105.742 - 106.676 - 107.570 - 108.482 - 109.393

81.

O Endividamento total não apresentou variações

expressivas no último semestre, detendo em agosto de 2021, R$ 1.876.063 (um
milhão, oitocentos e setenta e seis mil e sessenta e três reais), onde, R$ 349.314
(trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e quatorze reais) estão sujeitos a
recuperação judicial, alocados na rubrica de Recuperação Judicial e o restante de
R$ 1.526.749 (um milhão, quinhentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e
nove reais), não se sujeitam a recuperação judicial.
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•

78% do endividamento extraconcursal em agosto de 2021 referem-se a
obrigações com empresas do GRUPO, denominado Partes Relacionadas – já
comentado neste relatório, estando os outros 22% distribuídos em:
o Fornecedores com saldo de R$ 262.041 (duzentos e sessenta e dois mil e
quarenta e um reais) em agosto de 2021, dos quais, R$ 256.821 (duzentos
e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e um reais) são devidos para
Ministério da Fazenda – Secretária da Receita Federal do Brasil, conforme
relatório suporte disponibilizado.
o Outras Obrigações permaneceram com saldo de R$ 79.072 (setenta e
nove mil e setenta e dois reais) em agosto de 2021, dos quais 88% estão
alocados em Adiantamentos de Clientes e o restante em Provisão Comissão
sobre Vendas.
82.

Com Patrimônio Líquido de R$ 1.046.093 (um

milhão, quarenta e seis mil e noventa e três reais), onde as reduções mensais na
rubrica decorreram dos Resultados negativos auferidos, sendo reconhecidos Lucros
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Acumulados de exercícios anteriores, até agosto de 2021, na importância de R$
446.093 (quatrocentos e quarenta e seis mil e noventa e três reais).

Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

Passivo

2.927.059

2.925.557

2.924.155

2.920.779

2.924.398

2.922.156

Passivo Circulante

1.519.297

1.519.234

1.519.234

1.522.234

1.527.234

1.526.749

262.590

262.526

262.526

262.526

262.526

262.041

79.072

79.072

79.072

79.072

79.072

79.072

1.177.636

1.177.636

1.177.636

1.180.636

1.185.636

1.185.636

Fornecedores
Outras Obrigações
Partes Relacionadas
Passivo Não Circulante

353.021

353.021

353.021

349.314

349.314

349.314

Recuperação Judicial

353.021

353.021

353.021

349.314

349.314

349.314

1.054.742

1.053.303

1.051.900

1.049.231

1.047.850

1.046.093

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

459.359

459.359

459.359

459.359

459.359

459.359

Patrimônio Líquido
Capital Social
Lucros ou Prejuízos acumulados
Resultado do Exercício

-

4.617 -

6.057 -

7.458 -

83.

Com

base

nas

10.128 -

11.509 -

informações

13.266

patrimoniais

apresentadas nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos índices de
liquidez, tendo como cenário ideal o indicador igual ou superior a 1 (um), onde:
•

O índice de Liquidez Corrente mede a capacidade de quitação das dívidas
vencidas e com vencimento em curto prazo, registrado no passivo circulante,
com recursos disponíveis e realizáveis em curto prazo - ativo circulante,
apresentando, em agosto de 2021, situação satisfatória, refletido pela liquidez
de R$ 1,04 (um real e quatro centavos) para cada R$ 1,00 (um real) devido.
Entretanto, observa-se redução deste indicador no último trimestre, em relação
ao mês de maio de 2021.

•

O índice de Liquidez Seca é similar a liquidez corrente, no entanto, não se
utiliza dos saldos de estoques para fazer frente às dívidas, detendo capacidade
de liquidação de R$ 0,17 (dezessete centavos de real) para cada real devido,
em agosto de 2021, mantendo situação insatisfatória.
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•

O índice de Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas
da empresa utilizando-se de todos seus disponíveis e realizáveis. Nota-se linha
decrescente no último semestre, contudo, permaneceu, em agosto de 2021,
com situação satisfatória, apresentando capacidade de quitação de R$ 1,03
(um real e três centavos) para cada R$ 1,00 (um real) devido.

84.

O Índice de Endividamento Geral demonstra o

percentual que as dívidas constituídas representam de seus ativos totais, sendo
considerado as disponibilidades, recebíveis e bens, onde o cenário ideal se faz em
até 100%, ou seja, o total de dívidas é inferior ou igual montante aos ativos. Sem
apresentar variação no último semestre, permanece com esse indicador em situação
satisfatória, não sendo necessário o auxílio financeiro de terceiros, tendo em vista que
a totalidade de seus ativos, cobrem todas as obrigações constituídas, restando
margem positiva de 36%, em agosto de 2021.
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B.

Demonstração do Resultado do Exercício
85. A CAMPOFERT DIESEL não auferiu Receita no

exercício de 2021 até agosto, estando o resultado negativo refletido pelas Despesas
Operacionais e Financeiras, que, conjuntamente, somaram R$ 13.266 (treze mil,
duzentos e sessenta e seis reais), onde 56% são advindos do reconhecimento mensal
das depreciações e o restante distribuídos em: taxas poder público e ambientais,
assessorias e consultorias e despesas/receitas financeiras.

Em R$ - Mensal
Demonstração do resultado

mar/21

Resultado Operacional Bruto

-

abr/21
-

mai/21
-

jun/21

jul/21

-

-

ago/21
-

2021
-

Despesas Operacionais

-

1.397 -

1.334 -

1.332 -

1.296 -

1.313 -

1.580 - 11.266

(-) Despesas gerais

-

1.397 -

1.334 -

1.332 -

1.296 -

1.313 -

1.580 - 11.266

Resultado Operacional Liquido

-

1.397 -

1.334 -

1.332 -

1.296 -

1.313 -

1.580 - 11.266

(-) Despesa financeira

-

69 -

106 -

69 -

1.374 -

69 -

Receita financeira

-

-

-

-

1

Resultado Financeiro

-

69 -

106 -

69 -

1.374 -

68 -

Resultado antes do IR e CSLL

-

1.466 -

1.440 -

1.401 -

2.670 -

1.381 -

-

1.466 -

(-) Provisão para IR e CSLL
Resultado Líquido do Exercício
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C.

Fluxo de Caixa
86. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a

conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais, e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da
empresa, tendo:
•

Em junho de 2021, aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, de R$
9.519 (nove mil, quinhentos e dezenove reais), atribuído em maior parte as
movimentações do ativo – Clientes e Partes Relacionadas.

•

Em julho de 2021, aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, de R$
4.530 (quatro mil, quinhentos e trinta reais), atribuído em maior parte as
movimentações do passivo – Partes Relacionadas.

•

Em agosto de 2021, redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, de R$
738 (setecentos e trinta e oito reais), atribuído em maior parte as depreciações.

D.

Funcionários
87.

Não há funcionários registrados na CAMPOFERT

DIESEL LTDA.
E.

Impostos
88. Foram apresentados os livros de apuração ICMS,

entrada e saída, ambos sem movimentação de faturamento.
II.4. CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

72-891.1 | CT| MM/CB/RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 10/11/2021 às 13:32 , sob o número WGIR21700295039
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001854-54.2018.8.26.0210 e código 773ED90.

.

fls. 26971

A.

Balanço Patrimonial
89.

Em linha decrescente, entretanto sem apresentar

movimentações expressivas no último semestre, os Ativos, somaram, em agosto de
2021, R$ 37.631.384 (trinta e sete milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e
oitenta e quatro reais), onde 72% referem-se ao Imobilizado líquido.

•

Na análise do Imobilizado no último trimestre, através do balancete
disponibilizado, notam-se aquisições de R$ 25 mil (vinte e cinco mil reais) e
baixas de R$ 4,5 mil (quatro mil e quinhentos reais), sem detalhamento,
estando 24% dos bens depreciados, restando em agosto de 2021, saldo
líquido de R$ 26.937.192 (vinte e seis milhões, novecentos e trinta e sete mil,
cento e noventa e dois reais).
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DESCRIÇÃO

ATIVO IMOBILIZADO
OBRAS CIVIS
INSTALAÇOES
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS
MOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS LEVES
FERRAMENTAS
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - AVALIAÇÃO
OBRAS CIVIS - AVALIAÇAO
TERRENOS - AVALIAÇAO

MAIO
FECHAMENTO

JUNHO
DÉBITO

35.653.139
525.164
15.004
903.834
19.360
233.198
374.640
42.027
13.661.842
13.482.193
6.395.877

90.

-

JUNHO
CRÉDITO

-

-

2.550
2.550
-

JUNHO
FECHAMENTO

35.650.589
525.164
15.004
903.834
16.810
233.198
374.640
42.027
13.661.842
13.482.193
6.395.877

JULHO
DÉBITO

JULHO
CRÉDITO

11.161 9.115
2.046 -

2.046
2.046
-

JULHO
FECHAMENTO

AGOSTO
DÉBITO

35.659.704
525.164
15.004
903.834
25.924
233.198
374.640
42.027
13.661.842
13.482.193
6.395.877

14.055
4.500
9.555
-

AGOSTO
CRÉDITO

-

AGOSTO
FECHAMENTO

35.673.759
525.164
15.004
903.834
30.424
242.753
374.640
42.027
13.661.842
13.482.193
6.395.877

Outros 24% dos Ativos em agosto de 2021,

referem-se aos valores a receber das empresas do GRUPO, alocadas na rubrica
Partes Relacionadas no ativo não circulante, equivalente à importância de R$
8.865.526 (oito milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e seis
reais), dos quais 74% são devidos pela CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS
INDÚSTRIA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO e, o restante, pela
CAMPOFERT AGRO. No passivo circulante, há débitos relativos às Partes
Relacionadas no montante de R$ 8.546.863 (oito milhões, quinhentos e quarenta e
seis mil, oitocentos e sessenta e três reais) em agosto de 2021, apontando majoração
de 24%, no transcorrer do último trimestre, sendo a integralidade do saldo devido à
CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO. No
encontro de contas entre ativo e passivo, em agosto de 2021, a CAMPOFERT
ARMAZÉNS GERAIS tem recebíveis de empresas do GRUPO na importância de R$
318.663 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e sessenta e três reais).
91. Sem apresentar movimentações expressivas no
último semestre, os valores a receber de Clientes perfazem saldo líquido de R$
1.105.414 (um milhão, cento e cinco mil, quatrocentos e quatorze reais), condizente
com relatório denominado “lista de saldo de clientes” - sem menção dos vencimentos,
dos quais 98% são devidos pela CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS.
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92. Entre os meses de maio a agosto de 2021, os
Estoques acresceram em 52%, totalizando R$ 383.253 (trezentos e oitenta e três mil,
duzentos e cinquenta e três reais), dos quais 70% referem-se à estocagem de Lenha,
principal responsável pela movimentação da rubrica nesse período e o restante estão
distribuídos em Suprimentos e Embalagens.
93. Sem apresentar movimentação expressiva no último
semestre, os Tributos a Recuperar registraram, em agosto de 2021, saldo
compensável de R$ 151.260 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e sessenta reais),
dos quais 81% referem-se ao ICMS a Recuperar.
94. Em constante movimentação nos últimos meses, o
Disponível registrou, de maio a julho de 2021, aumento próximo a R$ 43 mil (quarenta
e três mil reais), seguido por redução de 42% em agosto de 2021, passando a
apresentar saldo de R$ 79.144 (setenta e nove mil, cento e quarenta e quatro reais),
onde 92% dos recursos permaneceram sem movimentação desde fevereiro de 2020,
atribuídos como Bens Numerários – Fundo Fixo.
•

Outros 8% dos recursos estão distribuídos em Banco Conta Movimento,
principal responsável pela movimentação da rubrica, Aplicações Financeiras e
Cheques Emitidos e Não Compensados (redutora), somando, em agosto de
2021, R$ 6.543 (seis mil, quinhentos e quarenta e três reais).
o

Não foram disponibilizados os extratos bancários, não sendo possível
validar os saldos contábeis apresentados.
95. As variações atribuídas a rubrica de Adiantamentos

a Fornecedores são decorrentes de aquisições de insumos, pagos de forma
antecipada aos fornecedores de matéria-prima, com o intuito da Recuperanda manter
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a operação dos seus negócios, registrando, em agosto de 2021, saldo de R$ 32.751
(trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais).
96.

A rubrica de Outros Créditos somou, em agosto de

2021, R$ 26.830 (vinte e seis mil, oitocentos e trinta reais), dos quais 37% referem-se
ao Depósito Recursal/Judicial e o restante aos Empréstimos à Funcionários,
Antecipação de Férias, Adiantamento Plano de Saúde e Adiantamento de Salários e
Ordenados.
Em R$
Balanço Patrimonial
Ativo
Ativo Circulante
Disponivel
Clientes
Estoques

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

38.310.022

38.160.101

37.892.299

37.822.637

37.768.322

37.631.384

1.848.584

1.820.872

1.681.956

1.739.793

1.807.798

1.788.125

132.395

169.928

92.869

98.865

135.609

79.144

1.175.707

1.109.916

1.107.827

1.151.405

1.111.134

1.105.414

260.429

260.429

252.344

270.442

334.636

383.253

Adiantamentos a Fornecedores

86.974

86.974

34.979

34.979

39.979

32.751

Outros Créditos

20.505

23.396

26.074

18.608

23.339

26.830

151.260
21.314
36.461.438

151.284
18.946
36.339.229

151.285
16.578
36.210.342

151.285
14.209
36.082.844

151.260
11.841
35.960.524

151.260
9.473
35.843.259

8.858.770

8.858.770

8.858.770

8.865.258

8.865.258

8.865.526

40.541

40.541

40.541

40.541

40.541

40.541

27.562.127

27.439.917

27.311.031

27.177.045

27.054.725

26.937.192

35.641.515

35.650.589

35.653.139

35.650.589

35.659.704

35.673.759

Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas
Depósitos Judiciais
Imobilizado
Bens em uso
(-) Depreciação Acumulada

-

8.079.388 -

8.210.673 -

8.342.108 -

8.473.544 -

8.604.979 -

8.736.567

97. O Endividamento total atingiu, em agosto de 2021,
R$ 15.260.809 (quinze milhões, duzentos e sessenta mil, oitocentos e nove reais),
onde R$ 194.756 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais)
estão sujeitos a recuperação judicial, alocados na rubrica de Recuperação Judicial
e o restante, de R$ 15.066.052 (quinze milhões, sessenta e seis mil e cinquenta e dois
reais), não se sujeitam a recuperação. Abaixo segue gráfico ilustrativo do
endividamento extraconcursal:
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•

57% do endividamento extraconcursal, em agosto de 2021, referem-se a
obrigações com empresas do GRUPO, denominado Partes Relacionadas,
principal responsável pela majoração das dívidas no último semestre.
98. As Outras Obrigações mantiveram saldos lineares

no último quadrimestre de 2021, na monta aproximada de R$ 4,5 milhões (quatro
milhões e quinhentos mil reais), encerrando o período analisado com saldo de R$
4.515.886 (quatro milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e oitenta e seis reais),
dos quais, 99,7% referem-se aos Adiantamentos de Clientes, sendo a maior parte
antecipado por Reginaldo Martins Teixeira.
99. As Obrigações Fiscais estão alocadas nas rubricas:
Obrigações Fiscais a Recolher e Impostos Parcelados no passivo circulante e
passivo não circulante, detendo, em agosto de 2021, R$ 1.281.661 (um milhão,
duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e sessenta e um reais).
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•

Em constante decrescente no último semestre, salvo no mês de julho de 2021,
quando registrou crescimento de 51% em detrimento pincipalmente ao IRRF
Retido a Recolher – Salários, as Obrigações Fiscais a Recolher, somam, em
agosto de 2021, R$ 8.236 (oito mil, duzentos e trinta e seis reais).

•

Os Parcelamentos somaram, em agosto de 2021, R$ 1.273.425 (um milhão,
duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), demonstrando
decréscimos mensais em todo o período analisado, indicando que os
pagamentos estão sendo efetuados.
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100. As

obrigações

relacionadas

aos

Salários

e

Encargos Sociais registraram de maio a julho 2021, crescimento próximo a R$ 129
mil (cento e vinte e nove mil reais), seguido pela redução de 20% em agosto de 2021,
quando passou a apresentar saldo de R$ 200.914 (duzentos mil, novecentos e
quatorze reais). Enquanto que as Provisões, mantida no passivo circulante, relativa
às provisões de férias e 13° salários, seguem em linha crescente desde maio de 2021,
somando R$ 353.455 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e
cinco reais) no mês de agosto de 2021.

•

Foram disponibilizadas as guias de FGTS e INSS, juntamente com os
comprovantes de pagamentos efetuados, indicando regularidade na liquidação.

•

As Provisões de Férias e 13° Salários estão devidamente suportados por
relatórios suporte em agosto de 2021.
101. No último semestre, as obrigações com os

Fornecedores apresentaram constante movimentação, detendo, em agosto de 2021,
saldo de R$ 80.173 (oitenta mil, cento e setenta e três), estando de acordo com o
relatório suporte disponibilizado, onde os maiores montantes são devidos para:
Comercial Eletro Fonte Ltda, Companhia Paulista de Força e Luz, Jander Bernardes
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da Silveira, Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e
Supermercado Mutirão de Guaira Ltda, que, conjuntamente, perfizeram 57% das
obrigações com os Fornecedores, equivalente a R$ 45.558 (quarenta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e oito reais).
102. Com Patrimônio Líquido de R$ 22.370.576 (vinte e
dois milhões, trezentos e setenta mil, quinhentos e setenta e seis reais), onde as
reduções mensais na rubrica decorreram dos Resultados negativos auferidos, sendo
reconhecidos Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, até agosto de 2021,
na importância de R$ 11.927.258 (onze milhões, novecentos e vinte e sete mil,
duzentos e cinquenta e oito reais).

Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

Passivo

38.310.022

Passivo Circulante

abr/21
38.160.101

mai/21

jun/21

37.892.299

37.822.637

jul/21

ago/21

37.768.322

37.631.384

11.656.087

12.107.487

12.293.913

12.678.836

13.356.680

Fornecedores

191.787

132.066

54.401

96.569

164.085

80.173

Salários e Encargos Sociais

267.399

136.085

121.450

143.219

250.680

200.914

Obrigações Fiscais a Recolher
Partes Relacionadas

13.932.805

266.251

170.707

84.437

7.098

10.713

8.236

6.283.328

7.131.128

6.875.226

7.294.480

7.783.780

8.546.863

Provisões

286.522

234.559

244.777

280.669

344.649

353.455

Impostos Parcelados

511.375

454.555

397.736

340.916

284.097

227.278

Outras Obrigações

3.849.426

3.848.386

4.515.886

4.515.886

4.518.676

4.515.886

Passivo Não Circulante

1.328.367

1.328.328

1.328.328

1.328.002

1.328.004

1.328.004

Provisões de contigências trabalhistas
Impostos Parcelados
Recuperação Judicial
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas

87.100

87.100

87.100

87.100

87.100

87.100

1.046.147

1.046.147

1.046.147

1.046.147

1.046.147

1.046.147

195.120

195.080

195.080

194.756

194.756

194.756

25.325.568

24.724.286

24.270.058

23.815.799

23.083.639

22.370.576

680.000

680.000

680.000

680.000

680.000

680.000

33.617.831

33.617.831

33.617.831

33.617.831

33.617.831

33.617.831

Lucros ou Prejuízos

-

8.495.083 -

8.495.083 - 8.495.083 -

8.495.083 -

8.495.083 -

8.495.083

Resultado do Excercício

-

477.180 -

1.078.463 - 1.532.690 -

1.986.948 -

2.719.112 -

3.432.175

103. Com

base

nas

informações

patrimoniais

apresentadas nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos índices de
liquidez, tendo como cenário ideal o indicador igual ou superior a 1 (um), onde:
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•

O índice de Liquidez Corrente mede a capacidade de quitação das dívidas
vencidas e com vencimento em curto prazo, registrado no passivo circulante.
Após queda em maio de 2021, nota-se leve aumento nos meses subsequentes,
detendo liquidez de R$ 0,33 (trinta e três centavos de reais) para cada real
devido, permanecendo em situação insatisfatória.

•

O índice de Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas
da empresa utilizando-se de todos seus disponíveis e realizáveis. No último
semestre, apresentou flutuação semelhante ao indicador de liquidez corrente,
tendo, em agosto de 2021, capacidade de quitação de R$ 0,27 (vinte e sete
centavos de real) para cada R$ 1,00 (um real) devido, permanecendo em
situação insatisfatória.

104. O Índice de Endividamento Geral demonstra o
percentual que as dívidas constituídas representam de seus ativos totais, sendo
considerado as disponibilidades, recebíveis e bens, onde o cenário ideal se faz em
até 100%, ou seja, o total de dívidas é inferior ou igual montante aos ativos. Em linha
crescente, contudo, permanecendo com capacidade de quitação das dívidas
constituídas, recorrendo a desmobilização própria, tendo em vista que a totalidade de
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seus ativos, cobrem todas as obrigações, restando margem positiva de 59% no mês
de agosto de 2021.

B.

Demonstração do Resultado do Exercício
105. Apura-se, no exercício de 2021 até agosto, Receita

na importância de R$ 2.503.922 (dois milhões, quinhentos e três mil, novecentos e
vinte e dois reais), relativa unicamente às prestação de serviços, onde 62% foi auferida
no mês de fevereiro, pico sazonal.
•

Nota-se retração de aproximadamente R$ 383 mil (trezentos e oitenta e três
mil reais) na receita auferida entre os meses de janeiro a agosto de 2021,
quando comparada com a receita do mesmo período do exercício anterior.
106. Após as deduções dos impostos incidentes sobre

vendas, apresentou Receita Líquida de R$ 2.322.286 (dois milhões, trezentos e vinte
e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais) de janeiro a agosto 2021.
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107. As Despesas Operacionais são representadas
principalmente pelas despesas gerais e com pessoal, totalizando, de janeiro a agosto
de 2021, R$ 5.338.370 (cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta
reais), onde:
•

53% dos gastos operacionais estão concentrados nas Despesas com
Pessoal, somando R$ 2.836.332 (dois milhões, oitocentos e trinta e seis mil,
trezentos e trinta e dois reais), dos quais 86% estão relacionados com as
incidências sobre a folha de pagamento e demais gastos com pessoal e o
restante, com as provisões trabalhistas. Observa-se:
o No mês de março de 2021: aumento de aproximadamente R$ 130 mil
(cento e trinta mil reais), em detrimento à contratação de serviços
chapas e diaristas. No mês de abril de 2021: redução dos gastos
incorridos, indo de acordo com as rescisões desse período. No mês de
maio de 2021: queda dos gastos incorridos, em detrimento a redução de
indenizações trabalhistas, horas extras e contratação de serviços
chapas e diaristas. No período de julho a agosto de 2021, as oscilações
estão atreladas as movimentações registradas nas alíneas: salários,
horas extras e provisões trabalhistas.

•

Outros 47% referem-se às Despesas Gerais, na monta de R$ 2.502.238 (dois
milhões, quinhentos e dois mil, duzentos e trinta e oito reais), dos quais 42%
referem-se às depreciações.
108. As Despesas Financeiras, de janeiro a agosto de

2021, somaram R$ 168.420 (cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e vinte reais),
dos quais 94% referem-se aos juros. As Receitas Financeiras atingiram, de janeiro
a agosto de 2021, a importância de R$ 3.489 (três mil, quatrocentos e oitenta e nove
reais).
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109. Após a dedução da Provisão para IR e CSLL, o
Resultado acumulado de janeiro a agosto de 2021, apresentou Prejuízo Contábil de
R$ 3.432.175 (três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e setenta e cinco
reais). Nota-se que a receita auferida foi insuficiente para cobrir todos os dispêndios
incorridos, refletindo no resultado deficitário nesse período.

Em R$ - Mensal
Demonstração do Resultado

mar/21

Receita Bruta
Prestação de Serviços
(-) Impostos
Receita Líquida
(-) Custos
Resultado Operacional Bruto
Despesas Operacionais

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

2021

222.634

72.259

3.881

49.937

50.456

52.794

2.503.922

222.634

72.259

3.881

49.937

50.456

52.794

2.503.922

-

18.917 -

6.403 -

285 -

3.448 -

3.731 -

3.876 -

181.636

-

203.717
203.717
948.645 -

65.856
65.856
645.124 -

3.596
3.596
435.829 -

46.489
46.489
480.589 -

46.725
46.725
747.769 -

48.918
48.918
742.384 -

2.322.286
2.322.286
5.338.370

(-) Despesa com pessoal

-

612.382 -

331.811 -

211.469 -

222.996 -

442.083 -

363.360 -

2.836.332

(-) Despesas gerais

-

336.363 -

313.313 -

224.460 -

257.593 -

305.686 -

379.024 -

2.502.238

-

-

-

(+/-)Outras despesas e receitas operacionais

100

-

100

200

Resultado Operacional Liquido

-

744.928 -

579.268 -

432.233 -

434.100 -

701.044 -

693.466 -

3.016.084

(-) Despesa financeira

-

21.109 -

22.016 -

21.995 -

21.048 -

21.437 -

21.577 -

168.420

Receita financeira

6

1

1

890

1

1.980

3.489

Resultado Financeiro

-

21.103 -

22.015 -

21.994 -

20.158 -

21.436 -

19.597 -

164.931

Resultado Não Operacional
Resultado antes do IR e CSLL

-

766.031 -

601.283 -

454.227 -

454.258 -

722.480 -

713.063 -

3.181.015

(-) Provisão para IR e CSLL

-

241.476

-

-

-

Resultado Líquido do Exercício

-

1.007.507 -

601.283 -

454.227 -

454.258 -

-

9.684

-

-

251.160

732.164 -

713.063 -

3.432.175

110. Em análise ao Resumo da DRE, temos:
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•

Receita Líquida X Despesas Operacionais: Nota-se que a flutuação das
Despesas Operacionais, se faz superior as oscilações da Receita Líquida,
entretanto apontam similaridade na tendência no último semestre.

•

Receita Líquida X Resultado Líquido do Exercício: Nota-se que o Resultado
Líquido do Período, reflete, principalmente, às Despesas Operacionais
incorridas, não estando diretamente relacionados a Receita Líquida auferida.

C.

Fluxo de Caixa
111. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a

conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da empresa,
tendo o seguinte cenário:
•

Junho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 383.594 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos
e noventa e quatro reais), apuradas a partir da variação dos grupos
operacionais do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de
investimentos gerou a importância de R$ 270 (duzentos e setenta reais),
relativos às aplicações financeiras. O fluxo de caixa das atividades de
financiamento resultou em saídas de R$ 57.144 (cinquenta e sete mil, cento e
quarenta e quatro reais), relativos aos empréstimos e financiamentos. Findou
o mês de junho de 2021 com aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
de R$ 6.266 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais).

•

Julho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
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gerou a importância de R$ 691.920 (seiscentos e noventa e um mil, novecentos
e vinte reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais do ativo e
do passivo. O fluxo de caixa das atividades de investimentos gerou a
importância de R$ 270 (duzentos e setenta reais), relativos às aplicações
financeiras. O fluxo de caixa das atividades de financiamento resultou em
saídas de R$ 56.819 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais),
relativos aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de julho de 2021
com aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa de R$ 37.014 (trinta e
sete mil e quatorze reais).
•

Agosto de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração
do resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 579.461 (quinhentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e sessenta e um reais), apuradas a partir da variação dos grupos
operacionais do ativo e do passivo. O fluxo de caixa das atividades de
financiamento resultou em saídas de R$ 56.465 (cinquenta e seis mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais), relativos aos empréstimos e
financiamentos. Findou o mês de agosto de 2021 com redução líquida de caixa
e equivalentes de caixa de R$ 56.465 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e
sessenta e cinco reais).

D.

Funcionários
112. Foram

apresentados

dados

relativos

aos

funcionários, tais como: resumo de folha de pagamento e pró-labore, relação dos
demitidos, provisão de férias e de 13º salário, GFIP e guias de impostos com o
respectivo comprovante de pagamento de FGTS, INSS e IRRF.
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113. Em detrimento a sazonalidade da operação, nota-se
constante movimentação no quadro de colaboradores nos últimos meses, bem como
na rubrica de Salários e Encargos Sociais, Provisões e Despesas com Pessoal.
Encerra o mês de agosto de 2021, com 75 (setenta e cinco) funcionários.

Campofert Armazéns Gerais

mar/21

Saldo Inicial

abr/21

92

Admissão

-

Demissão
Saldo

mai/21
90

2

52

90

38

jun/21

jul/21

ago/21

38

41

59

3

18

33
1

16

59

91

75

-

41

91
-

Fonte : Resumo das folhas de pagamentos (colaboradores) e relação de admitidos e demitidos no mês.

•

Conforme informações do GRUPO: Há dois períodos sazonais, FEV a ABR
(safra) e JUL a SET (safrinha), onde são realizados contratos por prazo
determinado. Ademais, em complemento quando da elaboração do Relatório
anterior, a Recuperanda informou que os pagamentos aos funcionários estão
ocorrendo de forma regular. Observa-se, no balancete do último trimestre,
movimentações “débito/crédito”, que apontam regularidade na obrigação.

E.

Impostos
114. Foram apresentados os livros de apuração do ICMS,

livros de entradas e saídas. Além dos comprovantes de pagamentos efetuados,
relativos ao: ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e IRPJ-PCC. Ademais, em complemento
quando da elaboração do Relatório anterior, a Recuperanda informou que
pagamentos dos parcelamentos fiscais estão ocorrendo de forma regular. Observase, no balancete do último trimestre, movimentações “débito/crédito”, que apontam
regularidade na obrigação.
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II.5. CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA.
A.

Balanço Patrimonial
115. Os

Ativos

vêm

apresentado

reduções

de

aproximadamente R$ 31 mil (trinta e um mil reais) no último semestre, atribuído as
Depreciações, atingindo, em agosto de 2021, R$ 15.523.354 (quinze milhões,
quinhentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), onde 76% referemse aos valores a receber das empresas do GRUPO, alocados no ativo não circulante.
•

A rubrica Partes Relacionadas apresentou pequena movimentação no último
trimestre, detendo saldo de R$ 11.867.569 (onze milhões, oitocentos e
sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais), devido pela
CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.
No passivo circulante há o registro de débitos relativos às Partes
Relacionadas no montante de R$ 12.533.265 (doze milhões, quinhentos e
trinta e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais) em agosto de 2021, devidos
para a: CAMPOFERT ARMAZÉNS GERAIS, CAMPOFERT AGRO e
CAMPOFERT DIESEL. No encontro de contas entre ativo e passivo, em agosto
de 2021, a CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO tem obrigações com as empresas do
GRUPO na importância de R$ 665.696 (seiscentos e sessenta e cinco mil,
seiscentos e noventa e seis reais).
116. Sem evidência de aquisições e/ou baixa contábil, e

com 32% dos Bens depreciados, o Imobilizado perfaz saldo líquido de R$ 3.652.476
(três milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais)
em agosto de 2021, equivalente a outros 24% dos Ativos.
•

Observa-se que 100% do Imobilizado se faz composto por Instalações.
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117. Apresentando pico de crescimento em junho de
2021, o Disponível somou, em agosto de 2021, R$ 553 (quinhentos e cinquenta e
três reais), mantidos no banco Caixa Econômica Federal. Não foram disponibilizados
os extratos bancários, não sendo possível validar os saldos contábeis apresentados.

Em R$
mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

15.679.466

15.647.852

15.616.779

15.585.707

15.554.634

15.523.354

Ativo Circulante

3.902

3.192

3.023

7.854

7.685

3.309

Disponivel

1.119

436

267

5.098

4.929

553

Tributos a Recuperar

2.756

2.756

2.756

2.756

2.756

2.756

Ativo

Despesas Antecipadas

27

-

-

-

-

-

Ativo Não Circulante

15.675.564

15.644.660

15.613.756

15.577.852

15.546.948

15.520.045

Partes Relacionadas

11.868.569

11.868.569

11.868.569

11.863.569

11.863.569

11.867.569

3.806.995

3.776.091

3.745.187

3.714.283

3.683.379

3.652.476

5.342.993

5.342.993

5.342.993

5.342.993

5.342.993

5.342.993

1.535.998 -

1.566.902 -

1.597.806 -

1.628.710 -

1.659.614 -

1.690.517

Imobilizado
Bens em uso
(-) Depreciação

-

118. Permanecendo com o montante inalterado desde
abril de 2021, o Endividamento total somou R$ 12.533.311 (doze milhões,
quinhentos e trinta e três mil, trezentos e onze reais), decorrentes, principalmente, das
operações entre as empresas do GRUPO - Partes Relacionadas.
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119. Com Patrimônio Líquido de R$ 2.990.043 (dois
milhões, novecentos e noventa mil e quarenta e três reais), onde as reduções mensais
na rubrica decorreram dos Resultados negativos auferidos, sendo reconhecidos,
Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, até agosto de 2021, na importância
de R$ 2.364.949 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, novecentos e
quarenta e nove reais).

Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

Passivo

15.647.852

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

15.616.784

15.585.707

15.554.634

15.523.354

Passivo Circulante

12.533.585

12.533.311

12.533.311

12.533.311

12.533.311

12.533.311

Partes Relacionadas

12.533.265

12.533.265

12.533.265

12.533.265

12.533.265

12.533.265

311

37

37

37

37

37

9

9

9

9

9

9

3.145.881

3.114.541

3.083.468

3.052.396

3.021.323

2.990.043

Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas

B.

abr/21

15.679.466

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

5.342.993

5.342.993

5.342.993

5.342.993

5.342.993

5.342.993

Lucros ou Prejuízos

-

2.114.565 -

2.114.565 -

2.114.565 -

2.114.565 -

2.114.565 -

2.114.565

Resultado do Exercício

-

94.546 -

125.886 -

156.959 -

188.032 -

219.104 -

250.384

Demonstração do Resultado do Exercício
120. Devido, principalmente, à ausência de Receitas, o

Resultado do exercício corrente até agosto, foi deficitário, detendo, de forma
acumulada, Prejuízo Contábil de R$ 250.384 (duzentos e cinquenta mil, trezentos e
oitenta e quatro reais), onde 99% estão atribuídos ao reconhecimento das
Depreciações dos bens patrimoniais e o restante, às taxas, licenças e certificações,
despesas bancárias e outras despesas indedutíveis.
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R$ - Mensal
Demonstração do resultado
Resultado Operacional Bruto
Despesas Operacionais

-

mar/21

abr/21

mai/21

jun/21

-

-

-

-

jul/21
-

ago/21

2021

-

31.479 -

31.171 -

30.904 -

30.904 -

30.903 -

31.111 - 248.683

-

(-) Despesas gerais

-

31.479 -

31.171 -

30.904 -

30.904 -

30.903 -

31.111 - 248.683

Resultado Operacional Liquido

-

31.479 -

31.171 -

30.904 -

30.904 -

30.903 -

31.111 - 248.683

(-) Despesa financeira

-

169 -

169 -

169 -

169 -

169 -

Resultado Financeiro
Resultado Não Operacional
Resultado antes do IR e CSLL

-

169 31.648 -

169 31.340 -

169 31.073 -

169 31.073 -

169 31.072 -

-

-

-

-

-

-

31.648 -

125.886 -

156.959 -

188.032 -

219.104 -

(-) Provisão para IR e CSLL
Resultado Líquido do Exercício

C.

169 -

1.352

169 1.352
349
31.280 - 250.384
-

-

250.384 - 250.384

Fluxo de Caixa
121. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a

conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais, e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da
empresa, tendo:
•

Em junho de 2021, aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, de R$
4.821 (quatro mil, oitocentos e vinte e um reais), atribuído em maior parte as
movimentações do ativo –Partes Relacionadas, somados as depreciações.

•

Em julho de 2021, redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, de R$ 169
(cento e sessenta e nove reais), atribuído em maior parte as movimentações
as depreciações.

•

Em agosto de 2021, redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, de R$
4.376 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais), atribuído em maior parte as
movimentações do ativo –Partes Relacionadas, somados as depreciações.

D.

Funcionários
122. Não há funcionários registrados na CAMPOFERT

DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO.
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E.

Impostos
123. Foram apresentados os livros de apuração ICMS,

entrada e saída, ambos sem movimentação de faturamento.
II.6. CAMPOFERT MINAS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA.
A.

Balanço Patrimonial
124. Os Ativos vêm apresentando reduções no último

semestre, atribuídos, principalmente, às Depreciações, atingindo, em agosto de
2021, R$ 7.553.063 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e sessenta e três
reais), onde 99,8% referem-se aos bens patrimoniais líquidos de depreciação.
•

Sem evidência de aquisições e/ou baixa contábil e estando 31% dos Bens
depreciados, o Imobilizado perfez saldo líquido de R$ 7.537.755 (sete
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais)
em agosto de 2021.
o O Imobilizado se faz composto, principalmente, por Máquinas, Aparelhos
e Equipamentos, Obras Civis e Terrenos.
125. O Disponível somou R$ 8.218 (oito mil, duzentos e

dezoito reais) em agosto de 2021, distribuídos em conta corrente e aplicações
financeiras. Não foram disponibilizados os extratos bancários, não sendo possível
validar os saldos contábeis apresentados.
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Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

Ativo
Ativo Circulante
Disponível
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Bens em uso
(-) Imobilizado

-

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

7.840.819

7.785.938

7.727.719

7.669.501

7.611.282

7.553.063

21.671

23.068

21.128

19.188

17.248

15.308

5.725
6
15.940
7.819.148
7.819.148

8.894
6
14.168
7.762.870
7.762.870

8.725
6
12.397
7.706.591
7.706.591

8.556
6
10.626
7.650.313
7.650.313

8.387
6
8.855
7.594.034
7.594.034

8.218
6
7.084
7.537.755
7.537.755

10.968.820

10.968.820

10.968.820

10.968.820

10.968.820

10.968.820

3.149.671 -

126. O

3.205.950 -

3.262.229 -

Endividamento

3.318.507 -

total

3.374.786 -

3.431.065

permaneceu

sem

movimentação no último trimestre, demonstrando, em agosto de 2021, a monta de R$
442.123 (quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e vinte e três reais), permanecendo
sem movimentação em maio de 2021.

•

94% das dívidas constituídas, referem-se às operações entre as empresas do
GRUPO - Partes Relacionadas, equivalentes a R$ 413.423 (quatrocentos e
treze mil, quatrocentos e vinte e três reais), dos quais 96% referem-se às
obrigações com a CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E
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IMPORTAÇÃO, responsável pelo crescimento da rubrica em abril de 2021 e o
restante com a CAMPOFERT AGRO.
•

Outros 6% referem-se as obrigações com os Fornecedores, equivalentes a R$
28.700 (vinte e oito mil e setecentos reais), para o qual não foi disponibilizado
relatório suporte para validação do montante apresentado.
127. Com Patrimônio Líquido de R$ 7.110.940 (sete

milhões, cento e dez mil, novecentos e quarenta reais), onde as reduções mensais na
rubrica decorreram dos Resultados negativos auferidos, sendo reconhecidos
Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, até agosto de 2021, na importância
de R$ 3.650.678 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil, seiscentos e setenta e oito
reais).

Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

Passivo

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

7.840.819

7.785.938

7.727.719

7.669.501

7.611.282

7.553.063

442.124
28.700
413.423
7.343.815
75.000
10.686.619
3.184.303 -

442.123
28.700
413.423
7.285.596
75.000
10.686.619
3.184.303 -

442.123
28.700
413.423
7.227.378
75.000
10.686.619
3.184.303 -

442.123
28.700
413.423
7.169.159
75.000
10.686.619
3.184.303 -

442.123
28.700
413.423
7.110.940
75.000
10.686.619
3.184.303

233.500 -

291.719 -

349.937 -

408.156 -

466.375

Endividamento
Fornecedores
Partes Relacionadas
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Lucro/Prejuizo Acumulado

-

438.376
49.953
388.423
7.402.443
75.000
10.686.619
3.184.303 -

Lucros ou Prejuízos

-

174.872 -

B.

Demonstração do Resultado do Exercício
128. Devido à ausência de Receitas, o Resultado

acumulado de janeiro a agosto de 2021, foi deficitário, refletindo no Prejuízo Contábil
de R$ 466.375 (quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais),
dos quais 97% são incidentes do reconhecimento das Depreciações dos bens
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patrimoniais e o restante ao IPTU, despesas bancárias, taxas e licenças e
certificações.

R$ - Mensal
Demonstração do Resultado:

mar/21

Resultado Operacional Bruto

-

-

-

-

-

61.592 -

58.290 -

58.050 -

58.049 -

58.050 -

Despesas Operacionais

-

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

2021
-

-

58.050 - 465.023

(-) Despesas gerais

-

61.592 -

58.290 -

58.050 -

58.049 -

58.050 -

58.050 - 465.023

Resultado Operacional Liquido

-

61.592 -

58.290 -

58.050 -

58.049 -

58.050 -

58.050 - 465.023

(-) Despesa financeira

-

-

338 -

169 -

169 -

169 -

169 -

1.352

Resultado Financeiro

-

-

338 -

169 -

169 -

169 -

169 -

1.352

-

-

-

-

-

-

61.592 -

58.628 -

58.219 -

58.218 -

58.219 -

-

-

-

-

-

-

61.592 -

58.628 -

58.219 -

58.218 -

58.219 -

Resultado Não Operacional
Resultado antes do IR e CSLL
(-) Provisão para IR e CSLL
Resultado Líquido do Exercício

C.

-

-

58.219 - 466.375
-

-

58.219 - 466.375

Fluxo de Caixa
129. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a

conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais, e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da
empresa, tendo:
•

Em junho de 2021, redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, de R$ 169
(cento e sessenta e nove reais), atribuído, em maior parte, às movimentações
as depreciações.

•

Em julho de 2021, redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, de R$ 169
(cento e sessenta e nove reais), atribuído, em maior parte, às movimentações
as depreciações.

•

Em agosto de 2021, redução líquida de caixa e equivalentes de caixa, de R$
169 (cento e sessenta e nove reais), atribuído, em maior parte, às
movimentações as depreciações.
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D.

Funcionários
130. Não há funcionários registrados na CAMPOFERT

MINAS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES.
E.

Impostos
131. Foram apresentados os livros de apuração ICMS,

entrada e saída, ambos sem movimentação de faturamento.
II.7. CAMPONORTE ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
A.

Balanço Patrimonial
132. Apresentando linha decrescente no último semestre,

com exceção do mês de abril de 2021, os Ativos somaram R$ 10.516.980 (dez
milhões, quinhentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta reais) em agosto de 2021,
dos quais 95% referem-se ao Imobilizado líquido.
•

Sem evidência de aquisições e/ou baixa contábil e estando 26% dos Bens
depreciados, o Imobilizado perfaz saldo líquido de R$ 9.949.286 (nove
milhões, novecentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais) em
agosto de 2021.
o O Imobilizado se faz composto, principalmente, por Máquinas, Aparelhos
e Equipamentos e Obras Civis. Além disso, se faz necessário comentar que
as depreciações mensais contribuíram para redução dos Ativos nos últimos
meses.
133. Os demais Ativos corresponderam aos outros 5%,

distribuídos em:
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•

O Disponível registrou, em abril de 2021, aumento de R$ 48.421 (quarenta e
oito mil, quatrocentos e vinte e um reais), apontando similaridade com a venda
de serviços nesse período. Nos meses subsequentes, apresentou pico de
crescimento próximo a R$ 127 mil (cento e vinte e sete mil reais) em julho de
2021, atribuído aos recursos mantidos no banco Credicitrus, seguido pela
redução quase que na mesma proporção em agosto de 2021, passando a
apresentar a importância de R$ 44.877 (quarenta e quatro mil, oitocentos e
setenta e sete reais), para os quais, não foram disponibilizados os extratos
bancários, não sendo possível validar os saldos contábeis apresentados.

•

As duplicatas a receber de Clientes, em detrimento a receita de prestação de
serviços, apresentaram crescimento de R$ 26.397 (vinte e seis mil, trezentos e
noventa e sete reais) em abril de 2021. No último trimestre, a rubrica decresceu
em 81%, totalizando 6.639 (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais) em agosto
de 2021, condizente com relatório denominado “lista de saldo de clientes” - sem
menção dos vencimentos, dos quais 86% são devidos pela empresa Sassoler
Agronegócios Ltda.

•

Os Estoques registraram redução de 60% de janeiro a março de 2021, seguido
por aumento de 17% em maio de 2021, totalizando R$ 12.648 (doze mil,
seiscentos e quarenta e oito reais), dos quais 43% referem-se ao estoque de
Suprimentos, responsável pelo acréscimo da rubrica e o restante, distribuídos
em: Lenha, Milho e Subprodutos. Observa-se que não houve movimentação na
rubrica no último trimestre.

•

Apresentando gradativo crescimento no transcorrer do período analisado, os
Tributos a Recuperar totalizaram em agosto de 2021, R$ 18.083 (dezoito mil
e oitenta e três reais), onde 49% referem-se ao IRRF a compensar.

•

Os Adiantamentos não apresentaram movimentações expressivas nos
últimos seis meses, totalizando R$ 257.446 (duzentos e cinquenta e sete mil,
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quatrocentos e quarenta e seis reais), onde 69% foram antecipados à Rural
Assessoria e Commodities Agrícolas Ltda.
•

Sem apresentar movimentação, os recebíveis de Partes Relacionadas
permaneceram com saldo de R$ 228.000 (duzentos e vinte e oito reais),
devidos pela CAMPOFERT AGRO.

Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

Ativo

10.833.279

10.838.683

10.732.459

10.643.883

10.705.153

10.516.980

338.299

407.651

363.276

338.666

463.901

339.694

40.156

88.577

40.236

41.634

168.431

44.877

6.639

33.036

33.036

9.103

6.639

6.639

Estoques
Tributos a Recuperar
Adiantamentos
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas

10.795
22.347
258.222
10.494.980
228.000

10.795
17.021
258.222
10.431.032
228.000

12.648
17.051
260.304
10.369.183
228.000

12.648
17.058
258.222
10.305.217
228.000

12.648
17.960
258.222
10.241.252
228.000

12.648
18.083
257.446
10.177.286
228.000

Imobilizado

10.266.980

10.203.032

10.141.183

10.077.217

10.013.252

9.949.286

13.499.497

13.499.497

13.501.596

13.501.596

13.501.596

13.501.596

Ativo Circulante
Disponivel
Clientes

Bens em uso
(-) Depreciação

-

abr/21

3.232.517 -

mai/21

3.296.465 -

jun/21

3.360.413 -

3.424.379 -

jul/21

3.488.344 -

ago/21

3.552.310

134. Apresentando, de março a julho de 2021, tendência
crescente, o Endividamento total, após leve redução em agosto de 2021, somou R$
7.846.649 (sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e
nove reais), onde R$ 451.448 (quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e
quarenta e oito reais) estão sujeitos a recuperação judicial, estando alocados na
rubrica de Recuperação Judicial e o restante, de R$ 7.395.199 (sete milhões,
trezentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e nove reais), não se sujeita à
recuperação

judicial.

extraconcursal:
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•

82% do endividamento extraconcursal referem-se às obrigações com
empresas do GRUPO, denominado Partes Relacionadas, no valor de R$
6.076.776 (seis milhões, setenta e seis mil, setecentos e setenta e seis reais)
em agosto de 2021, devidos à CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA,
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO e CAMPOFERT ARMAZENS, sendo nesta
Recuperanda em menor proporção.
135. As

obrigações

com

os

Fornecedores

vêm

apresentando reduções mensais, no período de junho a agosto de 2021, indicando
maior fluxo de pagamentos em relação a aquisições a prazo, perfazendo saldo
devedor de R$ 379.499 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e
nove reais), condizente com relatório suporte disponibilizado, dos quais 86% são
devidos ao Ministério da Fazenda.
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136. A rubrica de Outras Obrigações não apresentou
movimentação relevante nos últimos seis meses, registrando, em agosto de 2021,
saldo de R$ 212.913 (duzentos e doze mil, novecentos e treze reais), dos quais 85%
corresponderam aos Adiantamentos de Clientes e o restante distribuídos em: Provisão
Comissões sobre Vendas e Recebimentos a Identificar.
137. As

Obrigações

Fiscais

alocadas

nas rubricas

Obrigações Fiscais a Recolher e Parcelamento de Impostos, no passivo circulante
e passivo não circulante, somaram, em agosto de 2021, R$ 662.478 (seiscentos e
sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais).

•

As Obrigações Fiscais a Recolher apresentaram constante movimentação no
último semestre, restando, em agosto de 2021, saldo devedor de R$ 2.622 (dois
mil, seiscentos e vinte e dois reais).
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•

Os Parcelamentos em linha decrescente, indicam que os pagamentos estão
sendo efetuados. Observa-se, que o aumento expressivo em julho de 2021,
próximo a R$ 632 mil (seiscentos e trinta e dois mil reais), referem-se ao
reconhecimento de Parcelamento ICMS, totalizando nesse período, R$
673.895 (seiscentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais),
seguido pela redução de 2%, passando a apresentar, R$ 659.856 (seiscentos
e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e seis reais) em agosto de 2021.

138. Os Empréstimos e Financiamentos permaneceram
por todo o semestre analisado, com saldo de R$ 29.788 (vinte e nove mil, setecentos
e oitenta e oito reais) devidos ao Banco Bradesco.
139. As obrigações relacionadas aos Salários e Encargos
Sociais apresentaram constante crescente, de março a junho de 2021, seguido por
redução de 33% no último bimestre, perfazendo saldo devedor de R$ 20.442 (vinte
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais). Ademais, com aumentos mensais, as
Provisões somaram, em agosto de 2021, R$ 13.305 (treze mil, trezentos e cinco
reais).
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•

Foram disponibilizadas as guias de FGTS e INSS, juntamente com os
comprovantes de pagamentos efetuados, indicando regularidade na liquidação.

•

As Provisões de 13° Salários estão devidamente suportados por relatórios
suporte em agosto de 2021.
140. Com Patrimônio Líquido de R$ 2.670.330 (dois

milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e trinta reais), as reduções mensais na
rubrica decorreram dos Resultados negativos auferidos, sendo reconhecidos
Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, até agosto de 2021, na importância
de R$ 2.670.330 (dois milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e trinta reais).
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Em R$
Balanço Patrimonial

mar/21

Passivo

10.833.279

10.838.683

10.732.459

10.643.883

10.705.153

10.516.980

6.584.164

6.652.034

6.681.899

6.739.936

6.842.654

6.791.511

655.126

640.898

658.959

650.179

390.679

379.499

2.953

3.214

6.157

11.512

16.481

13.305

19.295

17.208

23.277

30.373

28.451

20.442

Obrigações Fiscais a Recolher

2.929

3.339

3.265

2.837

2.661

2.622

Empréstimos e Financiamentos

29.788

29.788

29.788

29.788

29.788

29.788

Passivo Circulante
Fornecedores
Provisões
Salários e Encargos Sociais

Parcelamentos de Impostos
Partes Relacionadas

abr/21

mai/21

jun/21

jul/21

ago/21

16.287

14.477

12.667

10.858

70.205

56.166

5.644.873

5.719.873

5.734.873

5.791.476

6.091.476

6.076.776

Outras Obrigações

212.913

223.236

212.913

212.913

212.913

212.913

Passivo Não Circulante

483.047

483.047

483.046

482.836

1.055.137

1.055.138

Parcelamentos de Impostos
Recuperação Judicial
Patrimônio Líquido

31.389

31.389

31.389

31.389

603.690

603.690

451.658

451.658

451.658

451.448

451.448

451.448

3.766.068

3.703.601

3.567.513

3.421.110

2.807.361

2.670.330

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

12.849.409

12.849.409

12.849.409

12.849.409

12.849.409

12.849.409

Capital Social
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Ajuste de exercicios anteriores

-

442.624 -

442.624

Lucros ou Prejuízos

-

8.637.264 -

8.637.264 -

8.637.264 -

8.637.264 -

8.637.264 -

8.637.264

Resultado do Exercício

-

477.076 -

539.543 -

675.631 -

822.036 -

993.157 -

1.130.191

141. Com

base

nas

informações

patrimoniais

apresentadas nos quadros acima, pôde-se proceder a análise dos índices de
liquidez, tendo como cenário ideal o indicador igual ou superior a 1 (um), onde:
•

O índice de Liquidez Corrente mede a capacidade de quitação das dívidas
vencidas e com vencimento em curto prazo, registrado no passivo circulante,
permanecendo em situação abaixo do satisfatório, refletido pela liquidez de R$
0,05 (cinco centavos de real) para cada real devido, no mês de agosto de 2021.

•

O índice de Liquidez Geral mede a capacidade de quitação de todas as dívidas
da empresa utilizando-se de todos seus disponíveis e

realizáveis,

permanecendo, em agosto de 2021, em situação insatisfatória, detendo,
capacidade de quitação de R$ 0,19 (dezenove centavos de real) para cada R$
1,00 (um real) devido.
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142. O Índice de Endividamento Geral demonstra o
percentual que as dívidas constituídas representam de seus ativos totais, sendo
considerado as disponibilidades, recebíveis e bens, onde o cenário ideal se faz em
até 100%, ou seja, o total de dívidas é inferior ou igual montante aos ativos. Nos
últimos meses, apresentou gradativo crescimento. Entretanto, permanece com
capacidade de quitação das dívidas constituídas, recorrendo a desmobilização
própria, não sendo necessário o auxílio financeiro de terceiros, tendo em vista que a
totalidade de seus ativos, cobrem todas as obrigações, restando margem positiva de
25%, em agosto de 2021.
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B. Demonstração do Resultado do Exercício
143. A CAMPONORTE ARMAZÉNS GERAIS registrou
Receita de prestação de serviços na importância de R$ 94.768 (noventa e quatro mil,
setecentos e sessenta e oito reais), no período de abril a agosto de 2021, onde, após
a dedução dos Impostos incidentes, resultou em Receita Líquida de R$ 84.543
(oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais). Contudo, devido à ausência
de Receitas nos meses anteriores, somado ao baixo faturamento, o Resultado do
exercício de 2021 até agosto, foi deficitário, refletindo no Prejuízo Contábil de R$
1.130.191 (um milhão, cento e trinta mil, cento e noventa e um reais), dos quais 45%
são incidentes do reconhecimento das Depreciações dos bens patrimoniais, estando
alocados em Despesas Gerais.

R$ - Mensal
Demonstração do Resultado
Receita Bruta

mar/21
-

abr/21
72.537

mai/21
9.540

jun/21
4.928

jul/21
2.835

ago/21
4.928

72.537

9.540

4.928

2.835

4.928

Prestação de Serviços

-

(-) Impostos

-

Receita Líquida
(-) Custos
Resultado Operacional Bruto

-

65.035
65.035

8.372
8.372

4.324
4.324

2.488
2.488

-

7.502 -

1.168 -

604 -

347 -

2021
94.768
94.768

604 4.324
4.324

10.225
84.543
84.543

Despesas Operacionais

-

170.364 -

126.576 -

143.554 -

149.787 -

163.900 -

(-) Despesa com pessoal

-

28.611 -

24.889 -

31.716 -

48.353 -

44.869 -

35.938 -

271.439

(-) Despesas gerais

-

141.753 -

101.687 -

111.838 -

101.434 -

119.031 -

95.992 -

919.081

Resultado Operacional Liquido

-

170.364 -

61.541 -

135.182 -

145.463 -

161.412 -

(-) Despesa financeira

-

636 -

926 -

906 -

942 -

9.709 -

-

-

-

-

636 -

926 -

906 -

942 -

Receita financeira
Resultado Financeiro

-

9.709 -

Resultado Não Operacional

-

Resultado antes do IR e CSLL

-

171.240 -

-

-

-

-

-

171.240 -

62.467 -

136.088 -

146.405 -

171.121 -

(-) Provisão para IR e CSLL
Resultado Líquido do Exercício

C. Fluxo de Caixa
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-

-

-

62.467 -

136.088 -

146.405 -

171.121 -

131.930 - 1.190.520

127.606 - 1.105.977
10.435 1.007

1.283

9.428 -

25.257

-

23.974
240

137.034 - 1.130.191
-

-

137.034 - 1.130.191
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144. A demonstração do fluxo de caixa apresenta a
conciliação entre o lucro ou prejuízo líquido apurado, ajustes de itens sem efeito caixa
ou operacionais e variações nos fluxos de caixa decorrentes da operação da empresa,
tendo o seguinte cenário:
•

Junho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 85.854 (oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta
e quatro reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais do ativo
e do passivo, o fluxo de caixa das atividades de financiamento resultou em
saídas de R$ 2.019 (dois mil e dezenove reais), relativos aos empréstimos e
financiamentos. Findou o mês de junho de 2021 com aumento líquido de caixa
e equivalentes de caixa de R$ 1.398 (um mil, trezentos e noventa e oito reais).

•

Julho de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração do
resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
gerou a importância de R$ 44.933 (quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e
três reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais do ativo e do
passivo, o fluxo de caixa das atividades de financiamento gerou a importância
de R$ 631.648 (seiscentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais),
relativos aos empréstimos e financiamentos. Findou o mês de julho de 2021
com aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa de R$ 126.797 (cento e
vinte e seis mil, setecentos e noventa e sete reais).

•

Agosto de 2021: Após os ajustes de efeitos não caixa ocorridos na apuração
do resultado, somado ao caixa líquido proveniente das atividades operacionais
resultou em saídas de R$ 36.450 (trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta
reais), apuradas a partir da variação dos grupos operacionais do ativo e do
passivo, o fluxo de caixa das atividades de financiamento resultou em saídas
de R$ 14.039 (quatorze mil e trinta e nove reais), relativos aos empréstimos e
financiamentos. Findou o mês de agosto de 2021 com redução líquida de caixa
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e equivalentes de caixa de R$ 123.554 (cento e vinte e três mil, quinhentos e
cinquenta e quatro reais).

D. Funcionários
145. Foram

apresentados

dados

relativos

aos

funcionários, tais como: resumo de folha de pagamento e pró-labore, relação dos
desligados, provisão de férias e de 13º salário, GFIP e guias de impostos com o
respectivo comprovante de pagamento de FGTS, INSS e IRRF.
•

Nota-se aumento de 5 (cinco) colaboradores no quadro de funcionários em
maio de 2021, seguido pela redução de 4 (quatro) em agosto de 2021,
totalizando 6 (seis) colaboradores.

Camponorte Armazéns Gerais

mar/21

Saldo Inicial

abr/21

mai/21

6

Admissão

-

Demissão

-

Saldo

jun/21

6

5

-

5
1

6

5

10

jul/21
10

ago/21
10

-

-

-

-

10

10
-

10

4
6

Fonte : Resumo das folhas de pagamentos (colaboradores) e relação de admitidos e demitidos no mês.

o Em complemento quando da elaboração do Relatório anterior, a
Recuperanda informou que os pagamentos aos funcionários estão
ocorrendo de forma regular. Observa-se, no balancete do último trimestre,
movimentações “débito/crédito”, que apontam regularidade na obrigação.

E. Impostos
146. Foram apresentados os livros de apuração do ICMS,
livros de entradas e saídas. Além dos comprovantes de pagamentos efetuados
relativos: ISS e IRPJ-PCC. Ademais, em complemento quando da elaboração do
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Relatório anterior, a Recuperanda informou que os pagamentos dos parcelamentos
fiscais estão ocorrendo de forma regular. Observa-se, no balancete do último
trimestre, movimentações “débito/crédito”, que apontam regularidade na obrigação.

III. PARTES RELACIONADAS
147. As operações financeiras entre as empresas do
GRUPO, denominada como Partes Relacionadas apresentaram saldos elevados, em
sua

maioria

remanescentes

de

períodos

anteriores,

conciliados

entre

as

Recuperandas envolvidas, conforme ilustrado no quadro abaixo:

Agosto/2021 - Em R$
Partes Relacionadas - Ativo
CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS INS COM EXP E IMP
CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXP E IMP
OUTRAS CTAS A RECEBER - COLIGADAS/CONTROLADAS
CAMPOFERT ARMAZENS
CAMPONORTE ARMAZENS GERAIS
CAMPOFERT AGRO
CAMPOFERT PARTICIPAÇÕES E EMPREEENDTOS
CAMPOFERT DIESEL
CAMPOFERT MINAS
Total

CAMPOFERT
COMERCIO
INDUSTRIA

CAMPOFERT
COMERCIO E
REPRESENT.

CAMPOFERT
DIESEL

CAMPOFERT
ARMAZENS

5.938.245

3.688

6.591.332

CAMPOFERT
DE
MIGUELOP.

10.452.787
8.546.863
6.076.635
17.444.735

2.197.717

141
2.274.052

228.000

2.952.000
16.511
8.906.756

2.201.405

8.865.525

11.868.569

CAMPOFERT
COMERCIO
INDUSTRIA

CAMPOFERT
COMERCIO E
REPRESENT.

CAMPOFERT
DIESEL

CAMPOFERT
ARMAZENS

CAMPOFERT
DE
MIGUELOP.

CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXP E IMP
CAMPOFERT DE MIGUELOPOLIS INS COM EXP E IMP
11.867.569
CAMPOFERT ARMAZENS
CAMPOFERT AGRO
CAMPOFERT DIESEL
CAMPOFERT COMERCIO INDUSTRIA EXP E IMP
CAMPONORTE ARMAZENS GERAIS
CAMPOFERT PARTICIPAÇOES E EMPREEENDIMENTOS
77.178
Total
11.944.747
(*) Dados extraídos dos balancetes disponibilizados.

17.444.735

1.185.636

8.546.863

•

CAMPONORTE
ARMAZENS
GERAIS

11.868.569

1.185.636
396.912
44.103.568

Partes Relacionadas - Passivo

CAMPOFERT
MINAS

2.274.052
2.197.717

-

228.000

CAMPOFERT
MINAS

CAMPONORTE
ARMAZENS
GERAIS

371.912

6.076.635

6.591.332
5.938.245
3.688

16.511

141

12.533.265

388.423

228.000
22.144.504

1.185.636

8.546.863

6.076.776

Total

12.533.265
11.868.569
10.452.787
8.546.863
6.076.776
22.144.504
2.952.000
1.185.636
413.423
76.173.823
Total

33.625.781
11.867.569
8.865.525
5.954.756
2.201.405
228.000
77.178
62.820.214

Os valores destacados em “verde” estão devidamente conciliados em agosto
de 2021.
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•

Os valores destacados em “amarelo” não estão conciliados em agosto de 2021,
apontando divergência de valores, indicando necessidade de regularização
contábil.

•

Os valores destacados em “laranja”, apontam divergência em relação ao
credor/devedor em agosto de 2021, indicando necessidade de regularização
contábil.

•

Os demais valores referem-se às empresas que não fazem parte do polo
recuperacional, para o qual não são disponibilizados os balancetes.

•

Encerrou o mês de agosto de 2021, com o ativo superior ao passivo, apontando
recebíveis de R$ 13.353.609 (treze milhões, trezentos e cinquenta e três mil,
seiscentos e nove reais).

IV. DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
148. Às fls. 7617/8796, consta o Plano de Recuperação
da CAMPOFERT COMÉRCIO, INDÚSTRIA, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
LTDA., CAMPOFERT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA., CAMPOFERT DIESEL LTDA., CAMPOFERT ARMAZÉNS
GERAIS LTDA., CAMPOFERT DE MIGUELÓPOLIS COMÉRCIO INDÚSTRIA
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., CAMPOFERT MINAS COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA., CAMPO NORTE ARMAZÉNS
GERAIS LTDA, aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 22 de
outubro de 2018, por unanimidade, na Classe I e na Classe IV, bem como foi aprovado
na Classe III com 67,86% no critério do valor de 92,14% e 92,14% no critério por
cabeça, sendo rejeitado na Classe II, por 90,48% do critério por cabeça, estando nos
autos a ata da AGC as fls. 9235/9288, sendo homologado em decisão de 05 de
novembro de 2018, fls. 9572/9581.
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149. Item 6 do PRJ (Plano de Recuperação Judicial),
“Liquidação do Passivo”:
•

Credores Trabalhista:
o Créditos de natureza salarial. Os créditos de natureza estritamente salarial
que integram a Lista de Credores, até o limite de 5 (cinco) salários mínimos
por trabalhador, vencidos nos 3 (três) meses anteriores a data do pedido,
serão pagos em até 30 (trinta) dias após a Homologação Judicial do PRJ
(Plano de Recuperação Judicial).
o Demais Créditos derivados da Legislação Trabalhista ou decorrente de
acidente de trabalho. Os demais Créditos Trabalhistas, respeitando o limite
de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, que integram a Lista de
Credores serão pagos em até 12 (doze) parcelas mensais, cujos valores
mínimos das parcelas a cada Credor, respeitando o limite de Crédito
habilitado, não serão inferiores à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contado a
partir de 30 (trinta) dias da Homologação Judicial do PRJ (Plano de
Recuperação Judicial).
o Créditos Trabalhistas superiores a 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos.

O

saldo

remanescente

dos

Créditos

Trabalhistas

que

ultrapassarem o limite de 150 (cento e cinquenta) salários mínimos, será
pago: 40% (quarenta por cento) do valor nominal, com carência de 18
(dezoito) meses, contados da Homologação Judicial do PRJ (Plano de
Recuperação Judicial), em 30 (trinta) parcelas, sendo 2 (duas) parcelas
anuais e sucessivas.
•

Credores Garantia Real:
o 12 (doze) meses, contados da Homologação Judicial do PRJ (Plano de
Recuperação Judicial);

72-891.1 | CT| MM/CB/RC

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, protocolado em 10/11/2021 às 13:32 , sob o número WGIR21700295039
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0001854-54.2018.8.26.0210 e código 773ED90.

.

fls. 27009

o Em 108 (cento e oito) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento
em todo último dia útil de cada mês, sendo o primeiro vencimento para o
último dia útil do mês imediatamente subsequente ao final do período de
carência.
•

Credores Quirografários e Credores ME e EPP:
o 40% (quarenta por cento) do valor nominal do Crédito Concursal habilitado
será pago: carência de 18 (dezoito) meses, contados da Homologação
Judicial do PRJ (Plano de Recuperação Judicial); em 30 (trinta) parcelas,
sendo 2 (duas) parcelas anuais e sucessivas.

•

Credores Financiadores:
o Os Credores que concederem ao Grupo Campofert, na proporção mínima
de R$ 1,00 (um real) de nova operação para cada R$ 1,00 (um real) de
dívida sujeita ou não aos efeitos deste PRJ (Plano de Recuperação
Judicial), poderão efetuar negociações, as quais deverão seguir os
seguintes limites: (i) prazo de pagamento de até 12 (doze) anos; (ii)
eliminação de até 100% do deságio, e (iii) carência para início de
pagamentos de até 2 (dois) anos.

III.1. CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
150. Conforme já comentado em relatório anterior:
•

Foram disponibilizados, às fls. 25.896/25.900, controles dos pagamentos
efetuados, até 31 de dezembro de 2019, totalizando a importância de R$
11.413.375,93 (onze milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e setenta e
cinco reais e noventa e três centavos), distribuídas às Classes I, III e IV.
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•

Às fls. 25.902/25.928 constam diversos comprovantes de pagamentos2,
relacionados aos meses de janeiro a fevereiro de 2020, totalizando a
importância de R$ 90.322,71 (noventa mil, trezentos e vinte e dois reais e
sessenta e um centavos), onde R$ 20.396,70 (vinte mil, trezentos e noventa e
seis reais e setenta centavos) foram liquidados à Classe I, R$ 51.842,20
(cinquenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos) a
Classe II e R$ 18.083,71 (dezoito mil, oitenta e três reais e setenta e um
centavos) a Classe III.

151. Foram

disponibilizados

planilha

de

controle,

juntamente com os comprovantes de pagamentos, efetuados entre os meses de
outubro de 2020 a agosto de 2021, somando a importância de R$ 8.062.382,71 (oito
milhões, sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e um centavos),
relativos as Classes II, III e IV, como segue:

CLASSE
CLASSE II
CLASSE III - BANCOS
CLASSE III - DIVERSOS
CLASSE III - GRÃOS
CLASSE III - GRÃOS DIVERSOS
CLASSE IV
Total Geral

•

PAGAMENTOS
R$ 1.650.762,03
R$
267.747,39
R$
242.335,35
R$
756.918,06
R$ 5.138.411,08
R$
6.208,80
R$ 8.062.382,71

Classe II: A importância de R$ 1.650.762,03 (um milhão, seiscentos e
cinquenta mil, setecentos e sessenta e dois reais e três centavos) foi distribuída
a 2 (dois) credores – Banco Bradesco, relativo às parcelas de 11 a 21 e Banco

2

Às fls. 25.902/25.928, também existem comprovantes de pagamentos efetuados em novembro e

dezembro de 2019.
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do Brasil relativo às parcelas de 08 a 18, entre os meses de outubro de 2020 a
agosto de 2021.
o A liquidação dessa classe contempla o pagamento de 108 (cento e oito)
parcelas.
•

Classe III – Bancos: A importância de R$ 267.747,39 (duzentos e sessenta e
sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos) a 3 (três
credores) – Banco Bradesco, relativo as parcelas de 11 a 21, Banco do Brasil
relativo as parcelas de 08 a 18 - a liquidação desses credores contempla o
pagamento de 108 (cento e oito) parcelas, e Octante Securitizadora, entre os
meses de outubro de 2020 a agosto de 2021.

•

Classe III – Diversos.: A importância de R$ 242.335,35 (duzentos e quarenta
e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos) a 23 (vinte
e três) credores, entre os meses de outubro de 2020 a agosto de 2021:

•

Classe III – Grãos.: A importância de R$ 756.918,06 (setecentos e cinquenta
e seis mil, novecentos e dezoito reais e seis centavos) a 100 (cem) credores,
entre os meses de outubro de 2020 a agosto de 2021.

•

Classe III – Grãos Diversos.: A importância de R$ 5.138.411,08 (cinco
milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e onze reais e oito centavos) a
183 (cento e oitenta e três) credores, entre os meses de outubro de 2020 a
agosto de 2021:

•

Classe IV.: A importância de R$ 6.208,80 (seis mil, duzentos e oito reais e
oitenta centavos) a 2 (dois) credores, entre os meses de outubro de 2020 a
agosto de 2021.
152. Dessa maneira, até o mês de agosto de 2021, a

liquidação das obrigações concursais, somou a importância de R$ 19.566.081,34
(dezenove milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitenta e um reais e trinta e
quatro centavos), relacionados no Anexo I.
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153. Ademais, ressalta-se que houve concessão de efeito
suspensivo ao recurso especial interposto nos autos n° 2027549-87.2019.8.26.0000,
quanto ao início dos pagamentos dos credores trabalhistas na Recuperação Judicial
do GRUPO CAMPOFERT.

V. DILIGÊNCIA
Data: 27.08.21 - Escritório Central
Local: Avenida João Batista Santana, nr. 2.550– CEP. 14790-000 – Guaíra – SP
Responsável: Deusdet Junior
Preposto: Antonio Carlos Quintiliano

Fachada

Estacionamento
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