
  



JUSTIFICATIVA 

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

face das seguintes razões: 

a. Ajustes redacionais sugeridos; 

b. Inserção de cláusula visando dar maior segurança aos credores. 

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 Item 1.2.2, do capítulo III, do plano passa vigorar com a seguinte redação: 

1.2.2. Origem dos recursos e condição de liquidez: 

A proposta de pagamento acima especificada decorre de proposta de venda e compra de área com 

986,28 ha de terras de propriedade de Pedro Luiz Herter e Margareth Maria Pinto Herter, cuja receita será 

canalizada ao pagamento dos créditos desta classe, deduzido do valor da venda o montante destinado ao 

pagamento de credor extraconcursal e detentor de direito hipotecário sobre a área de 818,18 ha. 

A proposta de compra contempla pagamento da entrada em espécie e as demais parcelas no 

equivalente em sacas de soja, conforme abaixo: 

 Pagamento imediato, cumpridas as condições do item 1.2 acima, da quantia de R$ 8.000.000,00, já 

deduzido valor da corretagem e montante destinado ao pagamento de credor extraconcursal e 

hipotecário. 

 Pagamento até 10/06/2018, valor equivalente a 61.000 sacas de soja; 

 Pagamento até 10/06/2019, valor equivalente a 61.000 sacas de soja; 

 Pagamento até 10/06/2020, valor equivalente a 61.000 sacas de soja; 

 Pagamento até 10/06/2021, valor equivalente a 61.000 sacas de soja; 

TOTAL.....................................................................244.000 sacas de soja 

A proposta de compra foi formalizada condicionada a aceitação pelos credores, os quais deliberando 

pela aceitação da proposta de pagamento acima, manifestam-se favoráveis à venda do imóvel conforme 

proposto pelo comprador, podendo ser levado à homologação judicial. 

Autorizada a venda, esta será formalizada por escritura pública ficando o imóvel gravado com 

hipoteca para garantia do montante constante na proposta de compra acima especificado. Na escritura 

pública será consignado que o Direito hipotecário constituído fica vinculado aos credores garantia real, bem 

como o crédito decorrente, devendo o comprador/devedor ser cientificado de que os pagamentos deverão 

ser realizados a crédito da conta judicial a ser aberta na forma do item 1.2.5, abaixo. 

 

O item 1.2.6, do capítulo III, teve alteração na sua redação e acréscimo do segundo parágrafo, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

1.2.6. Substituição das garantias 

Considerando que 818,18 ha (matrícula 1.149) integrante do imóvel a ser vendido encontra-se 

hipotecado em diversos graus em favor do Banco do Brasil S.A., em outros créditos não sujeitos a este Plano 



de Recuperação, para que ocorra a liberação do imóvel ao comprador e os recursos da venda possam ser 

utilizados ao pagamento dos credores com garantia real conforme acima, é necessário a substituição dessa 

garantia pelo imóvel da matrícula 3.853. 

Considerando que os credores da CASSE II (GARANTIAS REAIS), serão beneficiários do crédito 

decorrente da venda do imóvel com 986,28 ha, o qual ficará vinculado ao cumprimento integral da compra, 

bem como da hipoteca judicial sobre o imóvel com 301,72 ha, os credores sujeitos à CLASSE II, autorizam 

a baixa dos gravames incidentes sobre bens de propriedade das pessoas físicas, (Pedro Luiz Herter, 

Margarth Maria Odila Pinto Herter, Maria Odila Abreu Terra Pinto, Fábio Pinto Herter), Salvo credores 

apoiadores financeiros que estejam renegociando créditos extraconcursais com a recuperanda. Os bens 

liberados serão utilizados para recompor as garantias com o Banco do Brasil e para que possa ser viabilizada 

proposta de pagamento para outros credores, inclusive quirografários, conforme item 1.4, a seguir. 

 

No item 1.4.2, do capítulo III: 

Fica excluída a expressão: “Esse Imóvel também estará vinculado em hipoteca ao Banco do Brasil S.A., 

até que seja delimitada ou georrefenciada a matrícula 3.853 que o substituirá, conforme acordo com 

esse credor.” 

O item 1.4.7, do capítulo III fica totalmente suprimido. 

  

RATIFICAÇÃO 

 Todas as demais disposições do Plano Consolidado são ratificadas permanecendo plenamente 

válidas. 

Tupanciretã (RS), 26/04/2016 

 

_________________________________   ____________________________________ 

    PEDRO LUIZ HERTER          MARGARETH MARIA PINTO HERTER 

 

___________________________________ 

FÁBIO PINTO HERTER 

 


