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WESTERMANN COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado já qualificada nos autos em epígrafe, vem, 

respeitosamente perante Vossa Excelência, APRESENTAR ADITIVO AO PLANO 

DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pelos fatos e com fundamentos de direito, 

conforme segue: 

 

 

ADITIVO AO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE 

WESTERMANN COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA 

CNPJ nº 87.481.172/0001-02 

 

PROCESSO Nº 50001576220208210118  
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1- INTRODUÇÃO. 

 

A autora WESTERMANN, empresa com mais de cinquenta anos de 

atividade no município de Piratini no RS operava em três segmentos, a saber: 

 

 Cerealista: Recebe, limpa, classifica, armazena, compra e vende grãos de milho, trigo e 

principalmente soja. 

 

Agricultura: Planta milho e soja em uma área total de 1.200Ha, sendo 440Ha  próprios 

e 760Ha arrendadas de terceiros, para desenvolver esta atividade adquiriu através de 

financiamentos bancários máquinas e implementos agrícolas. 

 

Comércio: Material de Construção e Rações para animais de pequeno e grande porte. 

 

Na busca da superação da crise econômico-financeira, para manter-se 

no mercado e ainda considerando a idade avançada dos sócios, a WESTERMANN 

estrategicamente optou pela continuidade do Comércio de Materiais de Construção e 

Rações para animais de pequeno e grande portes em detrimento das outras duas 

atividades, de acordo com o descrito no Plano de Recuperação Judicial, item “2. A 

CRISE” apresentado em 2019. Também arrendou áreas de terra e suas instalações fabris, 

eventos estes descritos nos item 3 deste Plano. 

 

E para descrever e implantar tal estratégia, levando em conta inclusive 

a PANDEMIA em face da COVID19, apresenta este Aditivo ao Plano de Recuperação 

Judicial, onde demonstra a viabilidade do pagamento dos credores e continuidade da 

atividade empresarial no segmento de comércio de rações e materiais de construção. 
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2. CREDORES. 

Considerando que foi emitido Edital de Convocação de Credores II em 

06 de fevereiro de 2020 pelo Poder Judiciário e nele consta Relação de Credores emitida 

pelo Administrador Judicial, BRIZOLA E JAPUR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, atualizada 

com base na documentação comprobatória apresentada nas habilitações e divergências 

dos CREDORES, os créditos por CLASSE são constituídos dos seguintes valores. 

 

CLASSE II – Garantias Reais – R$ 8.204.259,01 

CLASSE III- Quirografários – R$ 17.403.340,52 

 

2.1- Em Maio 2021, procedemos as alterações monetárias e de titularidade, indicadas 

pelo Juízo na CLASSE III, a saber: 

 

1- Inclusão de R$ 1.200.880,00 em favor de ARACI DA ROSA PORTO (Processo nº 

5000320-42.2020.8.21.0118). 

2- Majoração do crédito em favor de LUIZ CARLOS DIAS DOS SANTOS de R$ 33.660,00 

para R$ 43.390,20 (Processo nº 5000322-12.2020.8.21.0118). 

3- Majoração do crédito em favor de VITORINO DE ÁVILA BORGES de R$ 263.023,66 para 

R$ 321.825,48 (Processo nº 5000321-27.2020.8.21.0118). 

 

2.2- Baixa de R$ 337.987,36 do Banrisul (Garantia Real) referente a Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária nº 084331201 em face da sub-rogação, e consequente 

inclusão, do mesmo valor para Luiz Fernando da Cunha Farias como crédito 

quirografário.  

https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=pesquisa_processo_por_nome_parte&acao_retorno=pesquisa_processo_por_nome_parte&num_processo=50003204220208210118&hash=72290882cc0949d3c04132675d330709
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=pesquisa_processo_por_nome_parte&acao_retorno=pesquisa_processo_por_nome_parte&num_processo=50003221220208210118&hash=931f751de96d01598da8e679bf500beb
https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&acao_origem=pesquisa_processo_por_nome_parte&acao_retorno=pesquisa_processo_por_nome_parte&num_processo=50003212720208210118&hash=2498301e34a1712df8670f2755b0507f
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3. MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO. 

 

Conforme o artigo 47 da Lei 11.101/05, o objetivo da Recuperação 

Judicial é a superação da crise econômica e financeira, com o pagamento dos Credores 

e a manutenção da atividade empresarial. 

 

O Plano tem como base da recuperação da empresa: 

1- o arrendamento de ativos,  

2- a alienação de ativos através da constituição de uma UPI,  

3- a venda de ativos e a manutenção da atividade de compra e venda 

de materiais de construção e rações para animais de pequeno e 

grande porte. 

 

Vejamos: 

 

3.1- ARRENDAMENTO DE ATIVOS. 

 

3.1.1-Arrendamento da planta produtiva. 

 

Em 01/07/2020 foi arrendada, conforme homologação judicial, para 

AGROFEL AGRO COMERCIAL S/A, CNPJ nº 03.415.222/0001-63, parte da área de terra 

constante da matricula 139, com todos os prédios, galpões, armazéns, moegas, 

secadores, tombadores, balanças e demais equipamentos e benfeitorias existentes no 

imóvel pelo valor de R$ 41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais) mensais e 
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sucessivos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, iniciando-se em 01/07/2020, e término em 

01/07/2025. 

 

3.1.2- Arrendamento de campo. 

 

Em 01/09/2019, foi arrendada, conforme Contrato de Arrendamento 

firmado, para Kerlon de Avila Farias -  CPF nº 949.150.750-87, uma área de terra com 

155,0557ha, matricula 13813, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por 

mais 24 (vinte e quatro) meses. O valor do arrendamento será pago sempre quando da 

primeira colheita de cada safra na proporção de 6 (seis) sacas de soja por hectare 

plantado 

 

Em 20/03/2020, também foi arrendado, conforme Contrato de 

Arrendamento, para Kerlon de Ávila Farias - CPF nº 949.150.750-87, pelo prazo de 24 

(vinte e quatro) meses, prorrogável por mais 24 (vinte e quatro) meses, as seguintes 

áreas de campo. 

 

Campo com 40,3655Ha matricula 7590. 

Campo com 72,6341Ha matricula 2012. 

 

O valor do arrendamento das duas áreas, quando for engordado boi, 

será de 40 (quarenta) quilos de boi por hectare/ano, tendo como referencia o valor do 

dia 20 de cada mês estipulado pelo Frigorífico Fita Azul. O valor do arrendamento deverá 

ser pago mensalmente, sempre no dia 20 de cada mês, sendo este 1/12 do valor 

calculado (40 quilos boi /ha) e quando houver plantio de grãos, será de 6 (seis) sacas de 

grão por hectare plantado, que deverão ser pagos na primeira colheita. 
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.3.1.3- Arrendamento de campo. 

 

Em 20/03/2020, foi arrendado através de Contrato de Arrendamento 

para Otávio de Moraes Vaz - CPF nº 818.215.570-34, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses, iniciando-se em 20 de Março de 2020 e vencendo-se em 20 de Março de 2022 

as seguintes áreas de campo. 

 

Campo com 32,2445Ha matricula 2013 

Campo com 16,3896Ha matricula 2165 

Campo com 11,6160Ha matricula 5198 

Campo com 12,5039Ha matricula 4606 

 

O valor do arrendamento das quatro áreas, quando for engordado boi, 

será de 40 (quarenta) quilos de boi por Hectare/ano, tendo como referencia o valor do 

dia 20 de cada mês estipulado pelo Frigorífico Fita Azul. O valor do arrendamento deverá 

ser pago mensalmente, sempre no dia 20 de cada mês, sendo este 1/12 do valor 

calculado (40 quilos boi /ha) e quando houver plantio de grãos, será de 6 (seis) sacas de 

grão por hectare plantado, que deverão ser pagos na primeira colheita. 

 

 

3.2- COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RAÇÕES. 

 

A WESTERMANN, após o arrendamento do parque fabril para a 

AGROFEL, mudou-se e alugou um depósito com escritório na Av. Seis de julho, 442B, 

onde atua no Comércio de Materiais de Construção e Rações para animais de pequeno 

e grande porte. Para desenvolver estas operações a WESTERMANN conta com duas 

balanças, duas máquinas para costurar sacaria, uma pá carregadeira, um caminhão Ford 

F4000 ano de fabricação 2002, um caminhão Chevrolet D12000 ano de fabricação 1996, 

uma camionete Fiat Adventure ano de fabricação 2014 e uma camionete Toyota Hilux 
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ano de fabricação 2014. As atividades são desenvolvidas pela Diretora Elda Westermann 

e com o auxílio de dois colaboradores. 

  

4- ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA. 

 

4.1- Constituição da UPI, para manter a atividade empresarial e honrar 

os credores, a Recuperanda formará uma Unidade Produtiva Isolada sendo esta 

composta por uma área de 10ha, a qual é apenas parte da área registrada na matrícula 

139, onde se encontram os prédios, balança, moegas e silos que compõe a unidade fabril 

e que são suficientes para o desenvolvimento da atividade de recebimento, pesagem, 

separação, secagem, armazenagem e venda de cereais. Em vista disso, será organizada 

uma Sociedade por Ações com Proposito Especifico (SPE) para dita alienação e conforme 

os artigos 60 e 120 da Lei 11.101/05 o adquirente não sucederá a Recuperanda. 

 

4.2- O valor do lance mínimo de proposta para aquisição desta UPI é 

de 15.000,00 (quinze milhões de reais), com liquidações anuais em até de 10 anos, 

corrigidos pelo índice de 1% ao período.  

 

Em vista disso, os recursos oriundos da venda da UPI serão destinados 

à liquidação financeira dos Passivos Quirografários novados e reestruturados e dos 

Impostos devidos e parcelados junto a Receita Federal.  

 

4.3. Outrossim, importante frisar que a dita matrícula 139, serve de 

garantia junto ao Badesul, e possui área total de 31,3966Ha. 
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Assim, ainda desta área, uma vez que apenas os 10Ha constituem o 

plano de venda da UPI, o restante de 14,1683Ha, serão alienados nos seguintes termos 

– ressalvando que já existem interessados na aquisição. Vejamos:  

 

4.3.1 - Venda dos 14,1683Ha pelo lace mínimo de R$ 1.400.000,00 

(hum milhão e quatrocentos mil reais), que serão, em face da garantia 

real, destinados ao Banco Badesul para abater parte do crédito novado 

e reestruturado, ver item 5. 

 

4.4- Alienação da UPI, o processo para alienação da UPI, será efetuado 

mediante a realização de concorrência pública em até 90 (noventa) dias da 

homologação do Plano de Recuperação, cujas condições e prazos estarão descritos no 

Edital de Alienação conforme artigos 141 e 142 da Lei 11.101/05 e deverá ser publicado 

em até 30 (trinta) dias da aprovação e homologação do Plano de Recuperação, bem 

como pelo lance mínimo acima descrito. 

 

4.4.1- O prazo previsto descrito no item 4.4, caso tenha a necessidade 

de cumprimento de exigências determinadas por Órgãos Públicos, poderá ser 

prorrogado para atendimento destas exigências.   

 

4.4.2- Poderão participar da Concorrência Pública, os Credores de 

qualquer classe e os terceiros interessados, ressalvado o direito legal de preferência do 

arrendatário. Os Credores poderão utilizar seus créditos estruturados e novados de 

acordo com este Plano como parte do seu lance, sempre respeitando os prazos previstos 

de liquidação e aceitos pela Assembleia de Credores.  
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4.5- A Proposta vencedora será aquela que apresentar o maior valor 

liquido para aquisição da UPI e deverá ser homologada pelo Juízo da Recuperação que 

de acordo com os artigos 60 e 142 da Lei 11.101/05, é livre de qualquer ônus, 

contingência e ou sucessão da Recuperanda. O adquirente terá 60 dias para apresentar 

pedido de Escritura de Localização de parcela junto a Prefeitura Municipal referente a 

área de 10Ha. 

 

5- CLASSE II – GARANTIA REAL.  

 

Esta classe é formada por Instituições Financeiras que realizaram 

operações de crédito com garantia de áreas produtivas e avais. Estas operações 

serviram para financiar o capital de giro da Westermann.  

 

Considerando que as áreas que estão em garantia são produtivas e que 

atualmente existem ofertas de terceiros para aquisição destas, apresentamos a seguinte 

proposta para liquidação de todos os empréstimos, financiamentos e outros débitos, 

como tarifas e custos de manutenção de conta corrente, juros, multas e qualquer outra 

despesa. 

 

Os créditos terão um deságio de 38,5749% e serão pagos com os 

recursos oriundos da venda das áreas que garantem a operação financeira uma vez 

que estas concordem expressamente com a alienação nos termos do plano aqui 

apresentado, bem como desistam de qualquer exigência em relação aos avalistas. 

 

 Os saldos credores obtidos pela diferença entre a receita da venda da 

área e a liquidação financeira do crédito, serão incorporados ao caixa da Recuperanda, 



‘ 

 
 

que poderá antecipar a liquidação de Créditos Quirografários, prioritariamente os 

produtores, privilegiando sempre os créditos de menor valor já  reestruturados. 

 

5.1- BADESUL – R$ 3.808.345,46 (três milhões oitocentos e oito mil trezentos e quarenta 

e cinco reais e quarenta e seis centavos) - Garantia área de 31,3966Ha. 

 

Note-se que desta área total, uma parte já não compõe o 

patrimônio da recuperanda vez que foi anteriormente alienado – 

conforme contratos quitados, bem como dividido por uma estrada, 

sendo o restante objeto de alienação pelo presente plano de 

recuperação judicial (14,1683Ha e 10Ha) . 

 

 (3.808.345,46 * 38,5749%)= 2.339.280,00 (dois milhões trezentos e trinta e nove mil 

duzentos e oitenta reais). 

 

Ver proposta no item 4.3.1 e 4.3.2 

 

5.2- BANCO DO BRASIL – R$ 855.616,58 (oitocentos e cinquenta e cinco mil seiscentos 

e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) - Garantia área de 72,634Ha.   

(855.616,58 * 38,5749%)= R$ 525.563,34 (quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e 

sessenta e três reais e trinta e quatro centavos). 

 

5.3- BANRISUL – R$ 260.484,18 (duzentos e sessenta mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e dezoito centavos) – Garantia áreas de 12,5039Ha + 20,9269Ha. 
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(260.484,18 * 38,5749%)= R$ 160.0002,66 (cento e sessenta mil dois reais e sessenta e 

seis centavos).  

 

5.4- SICREDI - R$ 2.441.998,70 (dois milhões quatrocentos e quarenta e um mil 

novecentos e noventa e oito reais e setenta centavos) – Garantia áreas de 29,1200Ha + 

32,2445Ha + 16,3896Ha +11,6160Ha. 

(2.441.998,70 * 38,5749%)= R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais). 

 

A alienação dos bens, após prévia aprovação do plano tem como 

lance mínimo o ora apresentado. 

 

5.2- LIBERAÇÕES DAS GARANTIAS 

 

Ações e execuções contra avalistas, fiadores e terceiros garantidores 

com a aprovação do Aditivo, ficam suspensas até a satisfação do crédito. 

 

5.3- GARANTIA REAL EXECUTADA 

 

As instituições financeiras abaixo tomaram o bem financiado via 

judicial ou consolidaram a garantia do empréstimo. Diante deste procedimento 

entendemos que os bens tomados, quitaram os financiamentos ou empréstimos aos 

quais pertenciam. 
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1- BANCO BRADESCO, 

 

Contrato de capital de giro com garantia de área com 155,0557ha, bem 

consolidado, e dois veículos, ainda não tomados pela instituição financeira, o valor de 

mercado da área e dos veículos deve liquidar a dívida com esta instituição. 

 

2- BANCO CNH, 

 

Contrato de financiamento de uma colheitadeira CR6.80, bem 

retomado. 

O banco vendeu o bem pelo valor de R$ 554.99,61 e apresentou divida 

atualizada no valor de R$ 745.046,73, saldo credor de R$ 190.047,12, que foi incluído na 

CLASSE III – QUIROGRAFÁRIOS, estando sujeito às condições propostas neste Aditivo 

caso julgado procedente o processo o qual há determinação judicial de vinculação ao 

presente feito para apuração de valores. 

 

3- BANCO DLL, 

 

Contrato de financiamento de uma colheitadeira Valtra BC 4500, bem 

retomado no valor de mercado de R$ 300.000,00(trezentos mil reais) contra divida de 

R$ 54.363,30(cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e três reais), restando um 

saldo a favor da Westermann de R$ 245.636,70 (duzentos e quarenta e cinco mil 

seiscentos e trinta e seis reais). 

 

Contrato de financiamento de um pulverizador BS 30320, bem 

retomado, no valor de mercado de R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais) 
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contra divida de R$ 226.910,00 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e dez reais), 

restando um saldo a favor da Westermann de R$ 123.090,00 (cento e vinte e três mil e 

noventa reais). 

 

Medida importante é que tais processos judiciais sejam apensos a feito 

de Recuperanção para ciência dos valores e saldos apurados. 

 

6- CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS 

 

Esta classe será dividida em cinco faixas de valor com deságios e prazos 

de pagamento específicos para cada faixa.  

 

A remuneração proposta para corrigir este passivo é 1% ao ano. 

 

Os recursos para a liquidação da dívida serão oriundos da alienação da 

UPI. Entendendo que esta alienação poderá ser paga em 10 parcelas, todos os 

pagamentos propostos acontecerão no mesmo período do recebimento das parcelas 

referentes a alienação da UPI.  

 

Os pagamentos serão amortizados anualmente (período) e liquidados 

através de Depósito em conta corrente, DOC, PIX ou TED, sendo responsável o credor 

pela informação dos dados bancários. 

. 
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FAIXAS 

1- Até R$ 30.000,00, sem deságio, sem carência, pagamento em 2 (duas) parcelas 

a primeira na alienação da UPI após recebimento da parcela inicial e a segunda 

no 1º ano, no recebimento da parcela da alienação da UPI.  

2- De R$ 30.000,01 até R$ 70.000,00, deságio de 50%, com carência de 1 (um) 

período, pagamento em 5(cinco) parcelas. Tanto a primeira quanto a demais 

parcelas serão liquidadas no recebimento da parcela de alienação da UPI. 

3- De R$ 70.000,01 até R$ 200.000,00, deságio de 50%, com carência de 1 (um) 

período, pagamento em 5 (cinco) parcelas. Tanto a primeira quanto a demais 

parcelas serão liquidadas no recebimento da parcela de alienação da UPI.  

4- De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00, deságio de 50%, com carência de 3 (três) 

períodos, pagamento em 5 (cinco) parcelas. Tanto a primeira quanto a demais 

parcelas serão liquidadas no recebimento da parcela de alienação da UPI. 

5- Acima de R$ 500.000,00, deságio de 50%, com carência de 3 (três) períodos, 

pagamento em 5 (cinco) parcelas. Tanto a primeira quanto a demais parcelas 

serão liquidadas no recebimento da parcela de alienação da UPI. 

 

A demonstração dos deságios, correções monetárias e parcelas, 

encontram-se nas tabelas anexas. 

 

No cálculo das prestações/parcelas, foram usados “juros compostos” 

de 1% por período. 
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LAUDO DE VIABILIDADE ECONOMICO E FINANCEIRO 

 

A operação comercial que a WESTERMANN hoje executa, comércio 

de materiais de construção e rações para animais de pequenos e grandes portes, 

embora lucrativa, não gera recursos suficientes para o pagamento dos Credores sujeitos 

a Recuperação Judicial, sendo necessária a constituição e venda da UPI descrita, a 

venda de ativos bem como o aceite dos deságios e prazos propostos, pela Assembleia 

de Credores. 

O Demonstrativo de Resultado projetado e o Fluxo de Caixa 

projetado (anexos) sugerem a viabilidade do Plano proposto, projetando saldo de R$ 

1.368.633,64 (hum milhão trezentos e sessenta e oito mil seiscentos e trinta e três reais 

e sessenta e quatro centavos). 

 

Este saldo será suficiente para o pagamento do passivo tributário, 

junto a Receita Federal no valor de R$ 1.261.804,36, não sujeito a recuperação judicial, 

e que será pago em 60 parcelas e que não consta nem Fluxo de Caixa Projetado e nem 

no Demonstrativo de Resultado projetado. 

 

O saldo inicial de caixa no valor de R$ 388.000,00 (trezentos e 

oitenta e oito mil reais) é proveniente da projeção de valores a receber dos Bancos de 

R$ 368.000,00 (trezentos e sessenta e oito mil reais) ver itens 5.3.2 e 5.3.3, mais R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) de saldo da operação com rações de materiais de construção. 

 

Piratini, 30/08/2021. 

 

 

LUIZ FELIPE BUENO DE LIMA 

CRA/RS 49.289 

 


