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JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a negativa dos principais credores em apoiar o Plano de Recuperação, na forma 

como anteriormente apresentado, nada obstante as modificações introduzidas pelos aditivos anteriores, 

necessário se fez readequar o Plano, buscando a aprovação, evitando a quebra. 

Registramos que nessa fase final de negociações e ajustes, ocorreram negociações de imóveis rurais 

vinculados aos débitos sujeitos a este e aos demais planos de recuperação das empresas do grupo familiar 

(Fabio Pinto Herter Agropecuária EPP, Maragareth Maria Pinto Herter Agropecuária ME, Pedro Luiz Herter 

Agropecuária EPP e Herter Cereais Ltda), situação que torna viável oferecer aos credores uma segunda 

opção de pagamento. 

Nesse sentido, este aditivo modifica a proposta de pagamento aos credores e seus consectários, 

trazendo alterações e nova opção de pagamento. 

Assim apresentamos o presente aditivo com os ajustes e melhorias. 

Deixamos de apresentar novo laudo de viabilidade econômico e financeira, tendo em vista as 

propostas não agravam nem oneram o fluxo de caixa anteriormente apresentado. 
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2 – DA RECUPERAÇÃO 

2.3. ESTRATÉGIA DE RECUPERAÇÃO 

Este sub título ficará acrescido pela cláusula abaixo: 

Os imóveis postos à venda, poderão ser objeto de dação em pagamento e/ou venda, visando ao 

pagamento dos credores do grupo familiar sujeitos ou não sujeitos à recuperação. Quando sujeitos 

obedecerão à forma prevista no respectivo plano.  

Como consequência a última cláusula fica alterada para a redação a seguir: 

Nesse sentido, este e os demais Planos de Recuperação das empresas agropecuárias do “grupo 

familiar” (Fabio Pinto Herter Agropecuária EPP, Maragareth Maria Pinto Herter Agropecuária ME e Pedro 

Luiz Herter Agropecuária EPP), foram estruturados visando à equalização do endividamento próprio, bem 

como da Herter Cereais Ltda e Multi Transportes – Transportadora de Cargas Ltda, tendo em vista 

interveniências e coobrigações prestadas a essas empresas em recuperação. Eventuais ajustes nas 

garantias (liberações, substituições ou remições) serão realizadas por acordo com o(s) credor(es). 

 

3.2. PROPOSTA DE PAGAMENTO 

Item 3.2.1 – CLASSE II – Credores com Garantia Real, passa a vigorar com a seguinte redação: 

a) PRIMEIRA OPÇÃO DE PAGAMENTO 

 O montante dos créditos com garantias reais será considerado para efeito deste plano pelo valor 

constante do anexo 2, o qual está resumido no quadro 3 acima. Os créditos serão atualizados desde a data 

do despacho que concedeu a recuperação judicial, até a data da homologação judicial da decisão da AGC 

que aprovar o Plano de Recuperação, com base na variação da Taxa Referencial (TR), acrescido de juros 

remuneratórios de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao mês, equivalentes a 9% (nove por cento) 

ao ano, consolidando assim o montante a ser pago na forma a seguir discriminada. 

O Saldo devedor assim consolidado, será atualizado a partir dessa data (homologação judicial), 

sempre na data do vencimento das parcelas pela variação da Taxa Referencial (TR), acrescido de juros 

remuneratórios de 0,3% (três décimos por cento) ao mês, equivalente a 3,6% (três inteiros e seis décimos 

por cento) ao ano, apurados e exigíveis na mesma data do vencimento das parcelas. 

 O montante dos créditos consolidados será pago em 10 (dez) parcelas anuais, iguais e sucessivas 

pelo sistema SAC, vencendo-se a primeira no ano seguinte aquele em que ocorrer a decisão que homologar 
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o Plano de Recuperação, sempre na data de 31 de outubro de cada ano e as demais, no mesmo dia dos 

anos seguintes. 

 Independentemente do prazo acima, os pagamentos serão efetuados em parcela mínima de 

R$100.000,00 (cem mil reais) por credor, incluídos neste montante capital e encargos, ressalvada a última 

parcela que será paga pelo saldo remanescente quando inferior a quantia acima, até a liquidação da dívida 

atualizada pelos critérios acima especificados. 

Eventuais antecipações de pagamentos que o Recuperando venha a efetuar, serão sempre 

consideradas como antecipações das parcelas cujos vencimentos ocorram do menor  

b) SEGUNDA OPÇÃO DE PAGAMENTO  

Os credores da classe Garantia Real, poderão optar por receber o seu crédito até o montante de 

R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), por credor, limitado ao valor de seu crédito constante no 

anexo 2, atualizados pelos encargos de adimplência em até 90 (noventa) dias contados a partir da 

homologação judicial do Plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores. O valor (teto) acima poderá 

ser atualizado desde a data deste aditivo até a data do efetivo pagamento pelos mesmos critérios de 

atualização dos créditos. 

O credor que tiver crédito relacionado no anexo 2, superior ao teto de pagamento acima previsto, 

poderá igualmente optar por receber o montante e amortizar seu crédito, desde que refinancie o saldo 

remanescente por prazo não inferior 10 anos, contados a partir homologação judicial. Nesse caso, os 

encargos financeiros ficarão limitados à atualização monetária pela variação da Taxa Referencial (TR) e 

juros remuneratórios de 0,3% (três décimos por cento) ao mês, equivalente a 3,6% (três inteiros e seis 

décimos por cento) ao ano. 

Está opção deverá ser exercida pelo credor em até 5 dias após a AGC. 

 

3.2.2 – CLASSE III – Credores Quirografários, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Os credores quirografários serão pagos pelas condições originais do contrato, nos termos do Art. 45, 

§ 3º, da Lei nº 11.101/05, tendo por base o saldo não impugnado constante do Quadro Geral de Credores. 

Havendo impugnação pendente de julgamento, será pago pelo cálculo definido judicialmente. 

 O pagamento será feito em até 90 dias, contados a partir da homologação judicial. 
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3.3. ORIGEM DOS RECURSOS 

Tendo em vista as alterações introduzidas por este aditivo, este subtítulo passa a ter a 

seguinte redação: 

O cronograma de pagamento descrito no item 3.4 adiante, será cumprido principalmente com 

recursos oriundos da atividade agropecuária desenvolvida pelo Recuperando, podendo, no decurso do 

prazo, ser suprido também por outros meios, conforme especificado no item 2.4, retro. 

O Recuperando cultivará anualmente uma área equivalente à 750 ha de soja todos os anos, cuja 

rentabilidade é suficiente ao cumprimento do cronograma proposto, conforme demonstrado a seguir. 

Toda a movimentação financeira será detalhadamente informada nos balanços e demonstrativos 

financeiros, bem como, disponibilizado regularmente relatório das atividades ao Administrador Judicial 

enquanto perdurar a Recuperação. 

Para os credores que optarem pela segunda opção de pagamento, serão canalizados os recursos 

oriundos da venda dos imóveis do grupo familiar, previsto neste e nos demais planos. 

Sobras verificadas serão canalizadas ao cumprimento das obrigações de outras empresas do grupo 

familiar em que o proprietário figure como coobrigado. 

3.4. FLUXO DE PAGAMENTOS DO PLANO  

Conforme previsto neste Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, segue de forma resumida 

o fluxo de caixa projetado para pagamento dos créditos sujeitos a recuperação e constantes do Quadro 

Geral de Credores. 

Fluxo de pagamento individual por credor pode ser visualizado através do anexo 3. 

DISCRIMINAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

CRÉDITOS TOTAIS  R$ 554   R$ 380   R$ 380   R$ 380   R$ 380   R$ 380 

JUROS TOTAIS  R$ -   R$ 137   R$ 123   R$ 110   R$ 96   R$ 82 

TOTAL DA RJ A PAGAR  R$ 556   R$ 519   R$ 505   R$ 492   R$ 478   R$ 464 

QUADRO 1 - FLUXO DE PAGAMENTOS DO CRÉDITOS 
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DISCRIMINAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 

CRÉDITOS TOTAIS  R$ 380   R$ 380   R$ 380   R$ 380   R$ 380 

JUROS TOTAIS  R$ 68   R$ 55   R$ 41   R$ 27   R$ 14 

TOTAL DA RJ A PAGAR  R$ 451   R$ 437   R$ 423   R$ 410   R$ 396 

QUADRO 2 - FLUXO DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS (CONTINUAÇÃO) 

3.5. FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

A seguir demonstramos o fluxo de caixa projetado com base nas receitas e aportes de recursos previstos, 

demonstrando a viabilidade financeira do Plano. 

DISCRIMINAÇÃO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

RECEITA DE VENDA DE TERRA  R$ -   R$ 71   R$ 71   R$ 71   R$ 71   R$ 71 

RECEITA LAVOURA  R$ 720   R$ 713   R$ 713   R$ 713   R$ 713   R$ 713 

CRÉDITO A PAGAR -R$ 554  -R$ 380  -R$ 380  -R$ 380  -R$ 380  -R$ 380 

JUROS SOBRE O CAPITAL  R$ -  -R$ 137  -R$ 123  -R$ 110  -R$ 96  -R$ 82 

SALDO A PAGAR -R$ 554  -R$ 517  -R$ 503  -R$ 490  -R$ 476  -R$ 462 

CUSTAS RJ -R$ 115  -R$ 115  -R$ 115   R$ -   R$ -   R$ - 

NÃO SUJEITO A RJ -R$ 6  -R$ 6  -R$ 6  -R$ 6  -R$ 6  -R$ 6 

SALDO DO ANO  R$ 45   R$ 146   R$ 159   R$ 288   R$ 302   R$ 315 

SALDO ACUMULADO  R$ 45   R$ 190   R$ 350   R$ 638   R$ 939   R$ 1.255 

QUADRO 3 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

DISCRIMINAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 

RECEITA DE VENDA DE TERRA  R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ - 

RECEITA LAVOURA  R$ 713   R$ 713   R$ 713   R$ 713   R$ 713 

CRÉDITO A PAGAR -R$ 380  -R$ 380  -R$ 380  -R$ 380  -R$ 380 

JUROS SOBRE O CAPITAL -R$ 68  -R$ 55  -R$ 41  -R$ 27  -R$ 14 

SALDO A PAGAR -R$ 449  -R$ 435  -R$ 421  -R$ 408  -R$ 394 

CUSTAS RJ  R$ -   R$ -   R$ -   R$ -   R$ - 

NÃO SUJEITO A RJ -R$ 6  -R$ 6  -R$ 6  -R$ 6   R$ - 

SALDO DO ANO  R$ 258   R$ 272   R$ 285   R$ 299   R$ 319 

SALDO ACUMULADO  R$ 1.513   R$ 1.784   R$ 2.070   R$ 2.369   R$ 2.687 

QUADRO 4 - FLUXO DE CAIXA PROJETADO (CONTINUAÇÃO) 
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O presente fluxo de caixa demonstra a viabilidade deste Plano de Recuperação, nos prazos e 

condições nele previstas, permitindo ao Recuperando cumprir com seus compromissos diretos, desde que 

em condições normais de safra.  

As sobras serão canalizadas ao pagamento das obrigações das demais empresas do grupo em que 

o Recuperando figure como garantidor e/ou coobrigado, de acordo com ajustes com os credores. 

 

RATIFICAÇÃO 

 Permanece em vigor todas as disposições do Plano ora aditado, bem como do aditivo de 

26/04/2017, naquilo que não foi alterado por força das disposições ora introduzidas por este 

instrumento. 

Tupanciretã (RS), 25/05/2016 

 

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

MARIA ODILA ABREU TERRA PINTO AGROPECUÁRIA ME 


