
 

  



JUSTIFICATIVA 

O presente aditivo ao Plano de Recuperação Judicial de Herter Cereais LTDA faz-se necessário em 

face das seguintes razões: 

a. Alterações ocorridas nos planos de recuperação das demais empresas do “grupo familiar”, 

dos quais dependem as propostas deste plano; 

b. Proposta de compra e venda de imóvel para pagamento de credores; 

c. Ajustes redacionais. 

As modificações não alteram as condições principais do Plano, entendemos desnecessário a 

elaboração de novo laudo de viabilidade econômico e financeira. 

  Seguem as alterações introduzidas por este aditivo.  

  



O capítulo III passa a viger com a seguinte redação: 

III – PROPOSTA DE PAGAMENTO 

1. PROPOSTA DE PAGAMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Aos credores sujeitos ao Plano de Recuperação e constantes no quadro 4 do primeiro aditivo propõe-

se pagamento da seguinte forma: 

1.1. CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS 

Os credores desta classe serão pagos pela totalidade do crédito constante do Edital do Administrador, 

pelo valor nominal, sem atualização ou acréscimos, em até 60 (sessenta) dias após a decisão que homologar 

o Plano de Recuperação. 

Eventuais créditos que venham a ser habilitados ou créditos ilíquidos serão pagos dentro de 60 

(sessenta) dias após a decisão transitada em julgado ou a partir de eventual acordo que se verificar no 

processo judicial. 

1.2. CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL (EXCETO SÓCIOS) 

Pagamento do montante total de R$27.000.000,00, proporcionalmente a cada crédito na forma abaixo: 

 Pagamento em até 90 dias (#1) ................................................ R$ 8.000.000,00 

 Pagamento até 30/06/2018.........................................................R$ 4.750.000,00 

 Pagamento até 30/06/2019.........................................................R$ 4.750.000,00 

 Pagamento até 30/06/2020.........................................................R$ 4.750.000,00 

 Pagamento até 30/06/2021.........................................................R$ 4.750.000,00 

TOTAL DOS PAGAMENTO PREVISTOS......................................R$27.000.000,00 

(#1) pagamento deste montante será efetuado nas condições cumulativas abaixo: 

 Após homologação do PRJ aprovado pela Assembleia Geral de Credores; 

 Após o recebimento das parcelas da venda dos imóveis previstas para o momento da 

escrituração; 

O anexo número 3 traz o valor do pagamento previsto para cada credor. 

 



 

1.2.1. Atualização das parcelas a serem pagas a prazo:  

Cada uma das parcelas será atualizada pela Variação da Taxa Referencial (TR), mais juros de 3% 

a.a. a partir da decisão que homologar o presente Plano de Recuperação Judicial. Tais encargos (atualização 

e juros) serão calculados e pagos anualmente juntamente com a prestação, ou seja, sempre em 30 de junho 

de cada ano. 

1.2.2. Garantia suplementar 

Visando dar maior segurança aos credores desta CLASSE II, quanto ao cumprimento da proposta de 

pagamento acima prevista, a Recuperanda e sócios oferecem em HIPOTECA JUDICIAL a ser constituída 

por ordem do Juízo da Recuperação em favor de todos os credores desta classe, os seguintes imóveis rurais 

avaliados em: 

a. 301 ha de terras, matrícula 3.849, CRI de Tupanciretã-RS...................R$ 8.878.023,68 

b. 107 ha de terras, matrícula 14.051, CRI de Tupanciretã-RS.................R$ 3.261.412,71 

c. 196 ha de terras, matrícula 3.848, CRI de Tupanciretã-RS...................R$ 5.791.293,59 

TOTAL HIPOTECA JUDICIAL...................................................................R$17.930.729,98 

 As avaliações foram realizadas de acordo com as normas da ABNT e encontram-se anexadas ao 

processo. 

Com a constituição da hipoteca judicial sobre os imóveis acima os credores sujeitos à CLASSE II, 

autorizam a baixa dos gravames incidentes sobre os demais imóveis de propriedade das pessoas 

físicas, (Pedro Luiz Herter, Margarth Maria Odila Pinto Herter, Maria Odila Abreu Terra Pinto, Fábio Pinto 

Herter). Tais liberações são necessárias para que possa ser viabilizada proposta de pagamento para outros 

credores, inclusive quirografários, conforme item 1.4, a seguir. 

 

1.3. CLASSE II - CREDORES COM GARANTIA REAL SÓCIOS 

Esta subclasse – Credores com Garantia Real Sócios e integrantes da Família Herter -, não será 

considerada no fluxo de pagamento, tendo em vista que, após o cumprimento dos demais créditos, serão 

somados aos novos aportes que cada um fizer para pagamento aos credores da Recuperanda para então 

ser ajustada forma de ressarcimento de cada um.  

Na hipótese de falência concorrerão com os demais credores na exata proporção de seu crédito. 



 

1.4. CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS (EXCETO SÓCIOS),  

Proposta de pagamento dos credores quirografários, exceto sócios e familiares: A Recuperanda 

oferece aos credores quirografários duas opções de pagamento de seus créditos, quais sejam: 

1.4.1. Primeira Opção de Pagamento: 

Credores com créditos habilitados até R$ 10.000 (dez mil reais), receberão a totalidade do seu crédito 

dentro do prazo de 1 ano, contados da homologação do Plano. Credores com créditos habilitados acima de 

R$ 10.000 (dez mil reais) poderão optar por receber R$ 10.000 (dez mil reais), nestas mesmas condições, 

dando quitação do saldo remanescente. 

Esta opção deverá ser exercida formalmente por cada credor mediante manifestação de adesão ao 

à Recuperanda em até 60 dias da homologação judicial, informando nessa ocasião a forma que deseja 

receber o seu crédito: cheque nominativo ou transferência/depósito em conta corrente, sendo que neste 

caso deverá informar os dados bancários (banco, agência, conta, CPF/CNPJ do titular).  

1.4.2. Segunda Opção de Pagamento: 

Os credores que não aderirem a Primeira Opção de Pagamento, conforme item 1.4.1, serão pagos 

pelo rateio de R$ 30.000.000 (trinta milhões de reais) na forma abaixo, proporcionalmente ao seu crédito, 

nas datas estabelecidas: 

DATA DO PAGAMENTO MONTANTE DE CADA PAGAMENTO 
31/08/2018 5.000.000,00 
31/08/2019 5.000.000,00 
31/08/2020 5.000.000,00 
31/08/2021 5.000.000,00 
31/08/2022 5.000.000,00 
31/08/2023 5.000.000,00 

TOTAL 30.000.000,00 

 

O montante de cada parcela será atualizado pela variação da Taxa Referencial (TR) e juros de 2% ao 

ano, calculada no momento do pagamento. 

Os pagamentos em suas respectivas datas estão condicionados ao adimplemento das parcelas pelo 

comprador dos imóveis. 

 



 

1.5. CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS SÓCIOS E FAMILIARES 

Esta subclasse – Credores Quirografários Sócios e coligadas, não serão considerados no fluxo de 

pagamento tendo em vista que, após o cumprimento dos demais créditos, serão somados ao aporte a que 

se refere os Subtítulos 2.1 e 2.2 do capitulo I, realizado por cada sócio para então ser ajustada forma de 

ressarcimento de cada um, que poderá dar-se por ajuste na participação societária da empresa, se outro 

destino, de comum acordo, não derem a Recuperanda. 

Na hipótese de falência concorrerão com os demais credores na exata proporção de seu crédito. 

1.6. CLASSE IV - CREDORES ME E EPP 

Os credores ME e EPP serão pagos pelo montante de seu crédito nominal com deságio de 15%, o 

qual está resumido por classe no quadro nº 4, do primeiro aditivo, em 01 (uma) única parcela a ser paga 

dentro do primeiro ano após a homologação judicial da decisão que aprovar o Plano de Recuperação Judicial 

ora apresentado. 

1.7. CLASSE IV - CREDORES ME E EPP SÓCIOS E FAMILIARES 

Esta subclasse – Credores ME e EPP sócios e familiares de sócios, não serão considerados no fluxo 

de pagamento tendo em vista que, após o cumprimento dos demais créditos, serão somados ao aporte a 

que se refere os Subtítulos 2.1 e 2.2 do capitulo I, realizado por cada sócio para então ser ajustada forma 

de ressarcimento de cada um, que poderá dar-se por ajuste na participação societária da empresa, se outro 

destino, de comum acordo, não derem a Recuperanda. 

Na hipótese de falência concorrerão com os demais credores na exata proporção de seu crédito. 

1.8. CREDORES EXTRACONCURSAIS 

Além dos créditos incluídos na Recuperação Judicial, cuja proposta de pagamento foi expressa 

acima, a Recuperanda está ajustando as dívidas não incluídas na recuperação, diretamente com cada um 

dos credores, para serem pagos de acordo com as rendas auferidas com a atividade e outros meios 

disponíveis, inclusive dação ou venda de patrimônio. 

 

 



 

2. ORIGEM DOS RECURSOS 

2.1 – VENDA DE PATRIMÔNIO 

Os recursos para pagamento dos débitos na forma proposta no título 1 deste capitulo, serão obtidos 

principalmente pela venda dos seguintes imóveis: 

MATRICULA                                             PROPRIETÁRIO                                    ÁREA/HA 

3.854        Pedro Luiz Hertrer e Esposa   827,96 

953        Pedro Luiz Hertrer e Esposa     22,56 

13.522        Pedro Luiz Hertrer e Esposa     82,0 

3.112        Pedro Luiz Hertrer e Esposa   100,94 

3.113        Pedro Luiz Hertrer e Esposa       79,0 

1.149         Pedro Luiz Hertrer e Esposa   818,19 

13.896        Pedro Luiz Hertrer e Esposa            168,086 

10.226        Fábio Pinto Herter         65,0 

14.353        Maria Odila A.T. Pinto        73,44  

 

TOTAL DAS VENDAS PREVISTAS .............................................................................2.237,18 

 

Parte do valor obtido com a venda dos imóveis, será utilizado para pagamento e liberação de 

hipotecas preferenciais constituídas em favor de credores de outras empresas do grupo familiar que se 

encontram em recuperação judicial, a saber: Pedro Luiz Herter Agropecuária EPP, Margareth Maria Pinto 

Herter Agropecuária ME, Fábio Pinto Herter Agropecuária ME, Maria Odila Abreu Terra Pinto Agropecuária 

Me. 

Esclarecemos que dos imóveis acima 986 ha já se encontram com contrato de promessa de compra 

e venda e 1055 ha com proposta de compra, oferecendo boa condição de liquidez para cumprimento das 

parcelas acima previstas. 

2.2 – OUTRAS FONTES 

Complementarmente serão utilizados recursos da própria Recuperanda à medida que for retomando 

suas atividades; sobras verificadas nas atividades das empresas agropecuárias do grupo familiar, na forma 



do fluxo de caixa daquelas empresas; venda de outros bens patrimoniais à medida da viabilidade jurídica e 

necessidades verificadas para cumprimento deste Plano. 

 

 

2.3 Abertura de conta judicial específica 

A Recuperanda solicitará ao Juízo da Recuperação, abertura de conta específica para receber os 

créditos decorrentes da venda dos imóveis acima ou de outros recursos destinados ao pagamento dos 

credores sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial.  

As movimentações de pagamentos aos credores serão realizadas por ordem do Juízo da 

Recuperação, nos termos e forma de pagamentos previstos no presente Plano de Recuperação Judicial. 

 

2.4. RECEITAS ORIUNDAS DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA 

A Recuperanda manterá atividades operacionais visando ao cumprimento deste Plano, 

especialmente para pagamento das dívidas não incluídas, inclusive fiscais. Inicialmente, exploração direta 

da Fábrica de Rações e UBS de sementes, mantendo as unidades de recebimento e comercialização de 

grãos em parceria com terceiros. Posteriormente, verificará possibilidade e conveniência de retomada de 

todas as atividades. 

 

RATIFICAÇÃO 

 Todas as demais disposições do Plano Consolidado e aditivo posterior são ratificadas 

permanecendo plenamente válidas, naquilo que não foram alteradas por este aditivo. 

 

Tupanciretã (RS), 25/05/2017 

 

_________________________________   ____________________________________ 

    PEDRO LUIZ HERTER          MARGARETH MARIA PINTO HERTER 

 

___________________________________ 

FÁBIO PINTO HERTER 


