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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 

Maio de 2016, conforme passa a aduzir:  

 

 
1.O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO: 

 
   

As Recuperandas 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 das Recuperandas 
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durante o mês de Maio de 2016, salientando que todas as informações 

para elaboração deste foram fornecidas pelas Recuperandas, estando 

os documentos que o compõem à disposição das partes interessadas no 

endereço das mesmas. Informa também, que o presente 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 Maio de 2016 foram efetuadas 

vendas de rações num valor total de R$ 150.865,15 correspondentes a 

227.775kgs. Houve um crescimento nas vendas nesse mês de maio, 

referente ao clima e a boa qualidade da ração.  As vendas estão sendo 

realizadas com prazo de 20, 30 dias e 45 dias.  

 

A Recuperanda recebeu o valor de R$ 

19.219,03, referente a quantia de 259 sacas de soja, dos devedores 

Elaine de Souza Leitte e José Astrogildo Saidelles. Recebeu ainda o 

valor de R$ 85.000,00  referente processo judicial nº 07610700001020, 

cliente Rita Cledi Diniz Ribeiro, onde o mesmo tem mais parcelas para 

maio de 2017. 

 

     A Recuperanda recebeu o valor de R$ 

2.000,00 referente ao aluguel da Gransul, e o valor de R$ 183.088,03  

referente fechamento aluguel Matriz, Santa Luzia e Jari, CVale 

Cooperativa Agroindustrial. 

 

http://www.recuperacaojudicial.net.br/
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     Foi comprada matéria-prima para as rações, 

conforme quadro abaixo:  

 

Produto   Valor             Vendedor 

Milho    R$ 32.229,00,            Coop. Agrop. Alto 

Uruguai; Milho   R$ 27.061,87,           Armindo Mugnol; 

Resíduo de Aveia  R$   2.657,31,           Armindo Mugnol; 

Aveia Branca  R$ 44.218,34,          Armindo Mugnol; 

Aveia Branca  R$ 10.235,41,          Tarcísio Uliana; 

Aveia Branca  R$  9.845,00   Mabel Cereais; 

Aveia Branca  R$  8.667,00   Jorge N. Donaduzzi; 

Núcleos   R$ 9.060,00           Nuvital Nutrientes S/A; 

Calcário Calcítico   R$    612,00                   Coop. Agrícola Tupanciretã; 

Sal comum   R$    248,16          Coop. Agrícola Tupanciretã; 

Farelo de Soja  R$ 20.550,00         Coopermil; 

 

    Os pagamentos referente às compra de matéria 

prima são efetuados na condição a vista. 

 

    Foi efetuado ainda pagamentos referentes a 

despesas de manutenção, posto de combustível, sistema de software, 

mercado, correio, Serasa, informática, manutenção de equipamentos, 

vigilante, vale alimentação, fretes para a ração, serviço de terceiros, 

totalizando o valor de R$ 135.081,27. 

 

    As obrigações trabalhistas no mês de Maio 

corresponderam ao valor de R$ 36.403,80, tendo sido pago o FGTS dos 

funcionários no valor de R$ 1.978,38. 

 

    Por fim, foi efetuada a revisão e lubrificação dos 

rolamentos dos elevadores, com 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 maio de 2016, houve faturamento 

da Recuperanda no valor de R$ 3.156.016,80, Funrural no valor de R$ 

90.051,83, custos dos produtos produzidos referente a compra para a 
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agricultura, em sua maioria destinada a colheita, num total de R$ 

2.362.909,78.  

 

A Recuperanda informou gastos, incluindo 

mão–de–obra, manutenção de veículos e maquinários, combustíveis e 

despesas administrativas, as quais importaram em R$ 94.506,96. 

 

Durante o mês de Maio, foi finalizado o 

processo de colheita da soja na totalidade das lavouras. A Recuperanda 

informou que produtividade das lavouras foi inferior ao previsto, dado 

aos fatos já relatados no mês anterior, agravados também no mês de 

Maio. 

 

O excesso hídrico no mês de Abril 

impossibilitou a operação de colheita em 63% dos dias, postergou esta 

operação em parte da área para o mês de Maio, parte esta que estava 

apta para a colheita ainda no mês de Abril, havendo assim, considerável 

perda no peso de grãos, o que influencia diretamente na quantidade 

colhida. Isso se deve aos grãos após a maturação ficarem com alta 

umidade pela ocorrência de chuvas, ocasionando a respiração da massa 

de grãos e consequente perda de peso, além do alto percentual de 

grãos ardidos em algumas áreas, os quais são descontados no 

momento da entrega do produto. Dado a essa situação climática 

desfavorável e consequente postergação da colheita, houve deicencia 

de grãos pela abertura natural dos legumes de soja.  

 

Cabe ainda salientar que, os manejos 

fitossanitários foram realizados com produtos e intervalos adequados, 

mesmo com a dificuldade de operacionalizar tais manejos em função da 

safra chuvosa. Mesmo assim, a pressão de doenças fúngicas foi muito 

alta no final do ciclo, principalmente nas áreas de semeadura mais tarde 

(após 15 de novembro de 2015), que coincidem com final do ciclo no 

mês de Abril, onde essa situação se agravou devido a maior pressão de 

doenças no final do ciclo. 
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3.3 Relatório Margareth Pinto Herter Agropecuária – ME 
 

No mês de Maio de 2016, houve faturamento 

da Recuperanda no montante de R$ 1.316.313,03, Funrural no valor de 

R$ 37.514,91, com custos dos produtos produzidos referente a compra 

para agricultura em sua maioria destinada a colheita, num total de R$ 

985.523,57. Os gastos, incluindo mão–de–obra, manutenção de veículos 

e maquinários, combustíveis e despesas administrativas chegaram ao 

montante de R$ 230.742,97. 

 

 

3.4 Relatório Maria Odila Abreu Terra Pinto Agropecuária-ME     

 

No mês de Maio de 2016, houve faturamento 

da Recuperanda no valor de R$ 890.011,49, Funrural no montante de 

R$ 25.365,31, com custos dos produtos produzidos referente a compra 

para agricultura em sua maioria destinada a colheita, num total de R$ 

666.351,60 Seus gastos incluindo mão–de– obra, manutenção de 

veículos e maquinários, combustíveis e despesas administrativas 

atingiram o patamar de R$ 232.551,72. 

 
 
 

3.5 Relatório Multitransportes  

 

A Empresa em pauta não apresentou 

movimentação no período, apresentando apenas um balanço patrimonial 

demonstrando um ativo circulante em 31/05/2016, no valor de R$ 

676.306,11. 

 

 

3.6 Relatório Pedro Luiz Herter Agropecuária - EPP  

 

No mês de Maio de 2016, houve faturamento 

da Recuperanda no valor de R$ 3.894.291,33, Funrural no montante de 
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R$ 110.987,29, com custos dos produtos produzidos referente a compra 

para agricultura em sua maioria destinada a colheita, num total de R$ 

2.915.655,92 Seus gastos incluindo mão–de– obra, manutenção de 

veículos e maquinários, combustíveis e despesas administrativas foram 

de R$ 274.967,25. 

 

   Tupanciretã, 20 de junho de 2016. 

 

Genil Andreatta 

Administrador Judicial 


