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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DA COMARCA 
DE TUPANCIRETÃ/RS: 
 
 
 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL N 
o 

076/1.15.0000347-7 
 
 
 

GENIL ANDREATTA, Administrador Judicial 

de HERTER CEREAIS LTDA, MULTI 

TRANSPORTES – TRANSPORTADORA DE 

CARGAS LTDA – ME, PEDRO LUIZ HERTER 

AGROPECUÁRIA – EPP, FABIO PINTO 

HERTER AGROPECUÁRIA – ME, 

MARGARETH MARIA PINTO HERTER 

AGROPECUÁRIA – ME, MARIA OLILA 

ABREU TERRA PINTO AGROPECUÁRIA – 

ME,  (em Recuperação Judicial), vem, perante 

Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto 

no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2055, 

apresentar o relatório mensal das atividades da 

Recuperanda no mês de Fevereiro de 2016, 

conforme passa a aduzir:  

 

 
1.O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações 

processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais, 

atendendo ao disposto no art. 52, IV da Lei 11.101/2005, e as informações de 

suas atividades estão sendo prestadas a este Administrador Judicial.  

 

Este relatório tem por finalidade a apresentação de 

forma sintética das atividades da Recuperanda durante o mês de Fevereiro 

de 2016, salientando que todas as informações utilizadas na sua elaboração 

foram disponibilizadas pelas Recuperandas e estão à disposição das partes 

interessadas no endereço do Administrador Judicial, sito a Rua Sete de 
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Setembro, nº 1531, Bairro Centro, Santo Ângelo, informa também, que o 

presente também está disponível no site  www.recuperacaojudicial.net.br.  

  
 

2.SÍNTESE DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS:  
 
 

 Após análise de documentos e informações 

obtidas junto ao Grupo Herter, demonstramos a seguir resumo de suas 

atividades das empresas Recuperandas. 

 
 
3. ANÁLISE DAS ATIVIDADES:  
 
 
3.1 Relatório Herter Cereais Ltda:  

 

No mês de Fevereiro de 2016 foram efetuadas 

vendas de rações num valor total de R$ 68.444,20, correspondentes a 

140.075kgs, já obtendo resposta aos trabalhos de divulgação e promoção 

iniciado em novembro.  Houve um crescimento nas vendas de ração sendo 

que em novembro foram vendidos 7.950kgs, dezembro 60.428kgs e janeiro 

84.653kgs, fevereiro 140.075kgs, evidenciando o crescimento, no resultado e 

na divulgação das vendas. As vendas estão sendo realizadas à vista e com 

prazo de 15 e 30 dias.  

 

Foi comprada matéria-prima para as rações, sendo: 

Milho da Cooperativa Mista Alto Uruguai num total de R$ 28.999,95, foram 

comprados os núcleos para a ração, sendo: sal comum, calcário calcítico, e 

fosfato bicalcíco, sendo os fornecedores desses núcleos, a Cooperativa 

Agrícola Tupanciretã e SPO Indústria e Comércio Ltda, num total de R$ 

13.002,00, comprado sacaria para ração, sendo o fornecedor Pamparafia, 

num total de R$ 9.085,00 todos os pagamentos referente as compra de 

matéria prima são efetuados na condição a vista. 

 

Efetuados pagamentos referentes despesas de 

manutenção, posto de combustível, sistema de software, mercado, correio, 

Serasa, informática, manutenção de equipamentos, energia elétrica da matriz 

e filial, vigilante, vale alimentação, dando um total de R$ 53.889,49. 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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Obrigações trabalhistas no mês de Fevereiro 

correspondem a R$ 22.518,91. Pago FGTS de funcionários no valor de R$ 

2.717,66. 

Recebido da CVALE Coop. Agro Industrial o valor 

de R$ 70.500,00 mais R$ 2.000,00 referentes ao aluguel da Gransul. 

 

Feita a revisão e lubrificação dos rolamentos dos 

elevadores, feita a manutenção e limpeza da fábrica de ração conforme 

determina o Manual das Boas Práticas de Fabricação.   

 

3.2 Relatório Fábio Pinto Herter Agropecuária – ME 

 

No mês de fevereiro de 2016, não houve 

faturamento da Recuperanda. Seus gastos incluindo mão – de – obra, 

manutenção de veículos e maquinários, combustíveis e despesas 

administrativas importaram de R$ 11.582,18. 

 

As ações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial, visando ao pagamento dos débitos sujeitos, encontra-se em pleno 

desenvolvimento notadamente quanto à exploração agrícola, tendo sido 

formada a totalidade da lavoura de soja (1.400ha), cuja expectativa de 

rendimento é compatível com o previsto na PRJ. 

 

No desenvolvimento dos trabalhos de plantio, a 

cultura da soja apresenta desenvolvimento satisfatório, com algumas áreas 

em fase reprodutivas e algumas já em maturação fisiológica.  Manejo 

fungicida está sendo realizado e, apesar das condições climáticas 

desfavoráveis a operação, os prazos e intervalos entre aplicações estão 

dentro do esperado. Observada infestação inicial de lagartas falsa medideira 

e bom controle de percevejos nas áreas manejadas. O foco continua sendo a 

operação de pulverização dentro deste mês. 

 

Como sequência dos trabalhos, será dada continuidade 

nas aplicações de fungicidas. 
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3.3 Relatório Margareth Pinto Herter Agropecuária – ME 

 

No mês de fevereiro de 2016, não houve 

faturamento.  Seus gastos incluindo mão– de – obra, manutenção de veículos 

e maquinários, combustíveis e despesas administrativas foram de R$ 

44.641,87. 

 

As ações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial, visando ao pagamento dos débitos sujeitos, encontra-se em pleno 

desenvolvimento notadamente quanto à exploração agrícola, tendo sido 

formada a totalidade da lavoura de soja (700 ha), cuja expectativa de 

rendimento é compatível com o previsto na PRJ. 

 

No desenvolvimento dos trabalhos de plantio, a 

cultura da soja apresenta desenvolvimento satisfatório com algumas áreas em 

fase reprodutivas e algumas já em maturação fisiológica.  

 

Manejo fungicida está sendo realizado e, apesar 

das condições climáticas desfavoráveis a operação, os prazos e intervalos 

entre aplicações estão dentro do esperado. Observada infestação de lagartas, 

falsa medideira e bom controle de percevejos nas áreas manejadas. O foco 

continua sendo a operação de pulverização dentro deste mês. 

 

Como sequência dos trabalhos, será dada 

continuidade nas aplicações de fungicidas.  

 

Está sendo preparado o maquinário para a 

implantação da lavoura de inverno. 

 
 
3.4 Relatório Maria Odila Abreu Terra Pinto Agropecuária-ME     

 

No mês de Fevereiro de 2016, não houve 

faturamento. Seus gastos incluindo mão – de – obra, manutenção de veículos 

e maquinários, combustíveis e despesas administrativas foram de R$ 

44.882,17. 
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As ações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial, visando ao pagamento dos débitos sujeitos, encontra-se em pleno 

desenvolvimento notadamente quanto à exploração agrícola, tendo sido 

formada a totalidade da lavoura de soja (900ha), cuja expectativa de 

rendimento é compatível com o previsto na PRJ. 

 

No desenvolvimento dos trabalhos de plantio, a 

cultura da soja apresenta desenvolvimento satisfatório com algumas áreas em 

fase reprodutivas e algumas já em maturação fisiológica.  

 

Manejo fungicida está sendo realizado e, apesar 

das condições climáticas desfavoráveis a operação, os prazos e intervalos 

entre aplicações estão dentro do esperado. Observada infestação de lagartas 

falsa medideira e bom controle de percevejos nas áreas manejadas. O foco 

continua sendo a operação de pulverização dentro deste mês. 

 

Como sequência dos trabalhos, será dada 

continuidade nas aplicações de fungicidas.  

 

Paralelamente a exploração das atividades 

agrícolas, outras ações previstas no PRJ também estão sendo 

implementadas, inclusive busca de investidores para alavancar recursos 

necessários ao desenvolvimento pleno de pagamento, não somente das 

dívidas diretas, mas também, das responsabilidades indiretas previstas nos 

demais PRJs. 

Está sendo preparado o maquinário para a 

implantação da lavoura de inverno. 

 
3.5 Relatório Multitransportes  

 

A Empresa em pauta não apresentou movimentação no 

período, apresentando apenas um balanço patrimonial demonstrando um 

ativo circulante em 29/02/2016, no valor de R$ 676.306,11. 
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3.6 Relatório Pedro Luiz Herter Agropecuária - EPP  

 

No mês de Fevereiro de 2016, o faturamento  foi de R$ 

35.308,00 Seus gastos incluindo mão–de–obra, manutenção de veículos e 

maquinários, combustíveis e despesas administrativas foram de R$ 

84.367,50. 

 

As ações previstas no Plano de Recuperação Judicial, 

visando ao pagamento dos débitos sujeitos, encontra-se em pleno 

desenvolvimento notadamente quanto à exploração agrícola, tendo sido 

formada a totalidade da lavoura de soja (1.900ha), cuja expectativa de 

rendimento é compatível com o previsto na PRJ. 

 

No desenvolvimento dos trabalhos de plantio, a cultura 

da soja apresenta desenvolvimento satisfatório, com algumas áreas em fase 

reprodutivas e algumas já em maturação fisiológica.  

 

Manejo fungicida está sendo realizado e, apesar das 

condições climáticas desfavoráveis a operação, os prazos e intervalos entre 

aplicações estão dentro do esperado. Observada infestação de lagartas falsa 

medideira e bom controle de percevejos nas áreas manejadas. O foco 

continua sendo a operação de pulverização dentro deste mês. 

 

Como sequência dos trabalhos, será dada continuidade 

nas aplicações de fungicidas. 

 

 

   Tupanciretã,  17 de março de 2016. 

 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


