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RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA PEDRO LUIZ HERTER 
AGROPECUÁRIA - EPP 

 

 

PROCESSO Nº 076/1.15.0000347-7 

 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES DA EMPRESA PEDRO LUIZ 
HERTER AGROPECUÁRIA - EPP, iniciada em 10 de março de 2017 e suspensa em razão 
de decisão majoritária dos credores, cuja continuidade previu-se para o dia 28 de abril de 

2017, em que foi novamente suspensa, com reabertura convencionada para esta data. 

 

 
 

I – Abertura 

 

Ao 01 dia do mês de junho de 2017, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), nas 

dependências da Entidade Nativista Taquarembó (CTG), o Administrador Judicial, Dr. Genil 

Andreatta, qualificado nos autos nº 076/1.150000347-7 em tramitação perante a Vara Judicial 

da Comarca de Tupanciretã/ RS, deu continuidade à Assembleia Geral de Credores. 

 

Presidindo a mesa o Administrador Judicial, Dr. Genil Andreatta, acompanhado 

do credor Bradesco S.A., representado pela Dra. Lúcia Helena Correa da Silva, OAB/RS 

95.144, que secretariará a AGC. 

 

Reaberta a presente pelo Administrador Judicial, passou-se a palavra ao 

representante da recuperanda. 

 

  

II – Da recuperanda 

Pela recuperanda, Ari Conceição: apresentação do terceiro aditivo do PRJ. A proposta ora 

apresentada modifica inclusive o aditivo juntado aos autos.  

- O pagamento dos credores classe II. O item 3.2.1. ficou assim apresentado, na alínea a) 

forma de pagamento: 1) credores garantia real com créditos habilitados de até 

R$200.000,00: pagamento nas condições originais do contrato, na forma do art. 45º,§3º, 

inclusive encargos de inadimplemento. (conforme anexo) 

- Na cláusula seguinte deste aditivo, item 2) substitua-se saldo remanescente por credores 

remanescentes.  

  

- Dr. Pedro Bernardi, representando Pedro Girardon: se a homologação a este PRJ ocorrer 

apenas em 2018, o pagamento da primeira parcela poderia ser ainda em 2018? 
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- Dr. Carlos Becker, pela recuperanda: se a homologação for até o primeiro semestre de 2018 

mantém-se o pagamento da primeira parcela em 31 de outubro de 2018. 

 

III – Debates 

- Administrador Judicial: dúvidas sobre as questões levantadas? O Administrador entende que 

a proposta da recuperanda de respeitar o contrato higidamente com os credores de valores até 

R$200.000,00 faz com que estes sejam excluídos da deliberação sobre o PRJ, conforme art. 

45,§3º da LFRJ. 

 

- Dra. Lúcia Helena, Bradesco: requer se consigne em ata que o Banco Bradesco não concorda 

em ser excluído da votação em virtude desta nova condição do plano do art. 45,§3º. 

 

III – Deliberação 

 Aberta a votação para deliberação do PRJ. 

 

Deliberação favorável ao PRJ: 

Classe II 

40,56% dos créditos presentes aprovaram o PRJ. 

50% dos credores presentes aprovaram o PRJ. 

Classe III 

85,03 dos créditos presentes aprovaram o PRJ 

80% dos credores presentes aprovaram o PRJ 

 Classe IV 

100% dos credores presentes aprovaram o PRJ 

 

Total geral: 

64,75% dos créditos presentes aprovaram o PRJ 

Extrato detalhado em anexo 

 

  

Ressalvas: 

Dra. Lúcia Helena, Bradesco: o credor pretende consignar em ata o voto contrário ao PRJ. 

 

Dr. Caio, BRDE: requer consigne-se em ata que o credor faz opção pelo recebimento da 

integralidade do crédito em 90 dias.  

 

Banco do Brasil: O Banco do Brasil discorda de qualquer tipo de novação de dívidas e 

extinção das exigibilidades dos créditos perante os coobrigados/avalistas, conforme previsto 

no art. 49º§1º da Lei 11.101/2005. Discorda do deságio e condições de pagamentos 

apresentadas e extinção das obrigações perante os coobrigados/fiadores/avalistas com o 

cumprimento integral do PRJ, reservando-se o direito de ajuizar a cobrança judicial dos 

créditos em face destes, nos termos do §1º do art. 49 da LRFJ. A alienação de ativos da 

recuperanda deve ser efetuada na forma do art. 142,I, da LFRJ, sendo que o Banco do Brasil 

se reserva o direito de não anuir em provável alienação de bens imóveis gravados com 

hipoteca em seu favor, conforme previsto no art. 50,§1º da LFRJ. 
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Administrador Judicial: Declaramos encerrada a AGC. 

 

 

_____________________________________ 

Administrador Judicial – Genil Andreatta 

 

 

 

__________________________ 

Secretária 

Bradesco S.A. 

Dra. Lucia Helena Correa da Silva 

OAB/RS 95.144 

 

 

____________________________ 

José Alcione Batista 

Banco do Brasil 

Classe II e III 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Pedro Bernardi, OAB/RS 86.123 

representando credor Pedro Girardon 

 

 

 

___________________________ 

Representante da classe IV 

Brasão MPL Suplementos 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Procurador da Recuperanda 

Carlos Alberto Becker 

OAB/RS 78.962 


