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1. INTRODUÇÃO 
 

WALL SYSTEM SISTEMAS MODULARES LTDA., 

sociedade empresária com sede na Rua Karl W. Schinke, n. 137, Bairro 

Rondônia, CEP 93.415-240, em Novo Hamburgo, RS, inscrita no CNPJ sob n. 

03.041.483/0001-60; HANORD DO BRASIL LTDA., sociedade empresária com 

sede na Rua Santo Inácio de Loyola, n. 195, Sala 6, CEP 93700-000, em Campo 

Bom, RS, inscrita no CNPJ 04.528.005/0001-42; DIMELLO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA., sociedade empresária com sede na Av. Nicolau Becker, 

n. 1301, na cidade de Novo Hamburgo, inscrita no CNPJ n. 89.489.090/0001-03; 

INDÚSTRIA DE MODULADOS DIMELLO LTDA., sociedade empresária com 

sede na Rua Guararapes, n. 299, na cidade de Novo Hamburgo, inscrita no 

CNPJ n. 89.421.101/0001-40, NIRE N. 43200678251; DICASA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., sociedade empresária com sede na Rua 

Domingos de Almeida, n. 708, na cidade de Novo Hamburgo, inscrita no CNPJ 

n. 88.725.387/001-94, NIRE n. 42300585253; e DIVIDER DIVISÓRIAS LTDA., 

sociedade empresária com sede na Av. Nicolau Becker, n. 1332, na cidade de 

Novo Hamburgo, inscrita no CNPJ n. 94.890.399/0001-77, NIRE N. 

43202440686, ajuizaram no dia 17.09.2021 pedido de recuperação judicial, que 

foi autuado sob o nº 50188584320218210019, e que tramita na Vara Regional 

Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo. 

O processamento da recuperação judicial foi deferido em 

30.09.2021, autorizando o seu trâmite em consolidação substancial, nos termos 

do Art. 69-K, da Lei 11.101/2005, de modo que neste Plano está 

consubstanciada proposta que engloba os direitos e obrigações de todas as 

Recuperandas, de forma unificada e indivisível, razão pela qual serão elas 

referidas neste instrumento simplesmente como “DEVEDOR”. 

Em atendimento ao disposto no Art. 53 da Lei 11.101/2005, o 

DEVEDOR apresentou o seu Plano de Recuperação Judicial no prazo legal, 

cumprindo todas as exigências constantes na decisão de deferimento do 
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processamento da recuperação judicial, bem como nas normas correlatas 

impositivas da Lei 11.101/2005. 

Nos termos da Lei, o DEVEDOR apresenta aos autos o seu 

Plano de Recuperação Judicial a ser apreciado pelos credores. 

 

2. APRESENTAÇÃO DO DEVEDOR 

 

Constituídas desde a década de 80 as sociedades que 

integram o Grupo Wall System formam uma estrutura empresarial 

plurissocietária que, ao longo dos anos, foram sendo constituídas com a intenção 

de ramificar as diferentes operações do grupo em atividades ligadas à 

construção civil:  

DIMELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  

constituída em 1978, tinha por objeto inicialmente a representação comercial das 

Indústrias Madezatti, porém nos anos posteriores passou a exercer atividade de 

comércio de materiais de construção e decoração;  

INDÚSTRIA DE MODULADOS DIMELLO LTDA., constituída 

em 1983, tinha por objeto a fabricação de móveis, forros, paredes divisórias de 

madeira e pisos industriais;  

DICASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., 

constituída no mesmo ano, porém para a atividade de representação comercial 

e prestação de serviços de mão de obra de instalação dos móveis, paredes, 

forros, etc., produzidos pela INDÚSTRIA;    

DIVIDER DIVISÓRIAS LTDA., fundada em 1992 como 

resultado de uma parceria para importação e distribuição de produtos da Hufcor 

Inc. (EUA) no Brasil; 
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WALL SYSTEM SISTEMAS MODULARES LTDA., fundada 

em 1999 com o objetivo de atuar operacionalmente para produção e instalação 

de tecnologias relacionadas a sistemas ambientais internos, como paredes 

móveis, divisórias piso-teto, revestimentos acústicos, portas acústicas e móveis 

para hotelaria, de outros parceiros de renome internacional, como a também 

americana Kruger International, a Canadense Skyfold e com as francesas 

Clestra e Hoyez; 

HANORD DO BRASIL LTDA., fundada em 2001 na forma de 

holding patrimonial dos direitos existentes sobre imóveis e a infraestrutura do 

que atualmente constitui a fábrica da WALL. 

As quatro primeiras sociedades há mais de 20 anos estão 

sem operação, porém ativas para administração do seu passivo fiscal. HANORD 

e WALL SYSTEM, por sua vez, concentram todos os direitos e obrigações do 

grupo atualmente, sendo a WALL SYSTEM a única sociedade com operação 

industrial ativa. 

Entre os anos de 1999 e 2004, como resultado da parceria do 

Grupo com a americana Hufcor Inc., a WALL SYSTEM instalou seus produtos 

em obras marcantes como Teatro do SESI (FIERGS), Radisson Montevideo, 

Center Convention (em Uberlândia), Hyatt (em São Paulo), e Hilton (em São 

Paulo).  

Em 2004, a WALL SYSTEM comprou a operação de 

fabricação das divisórias retráteis da Hufcor Inc. no Brasil, o que a tornou, ao 

mesmo tempo, fabricante, distribuidora e instaladora de seus produtos. Isso 

possibilitou um período de grande crescimento da WALL SYSTEM na prestação 

de serviços nos segmentos do mercado hoteleiro, corporativo, educacional e 

varejista, com forte ligação com o setor de construção civil. 

Destaca-se nesse ano, ainda, a operação firmada com o 

grupo controlador do Boticário, na qual envolveu a construção em Curitiba de um 

grande centro de convenções – o Estação Convention Center. Essa obra foi um 
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marco para a empresa, que passou a firmar contratos com empresas 

multinacionais, não mais restritas ao ramo de hotéis e centro de convenções.  

Como resultado da elevada qualidade de seus produtos e 

serviços, bem como das parcerias estratégicas firmadas, a WALL SYSTEM 

conquistou clientes desde instituições públicas até multinacionais conhecidas 

pelo alto nível de exigência na contratação com seus prestadores de serviços, 

tais como Petrobrás, Embraer, Bayer, Microsoft, Coca Cola, Siemens, GM, Ford, 

Honda, Dell, Ambev, Vale, Banco do Brasil, por exemplo. Ao longo dos anos 

seguintes, a WALL se tornou referência técnica no mercado de “divisórias 

retráteis”, tendo sua expertise em obras complexas e o alto grau de qualificação 

técnica de seus profissionais como principais diferenciais. 

 Na carona da prosperidade dos anos do pré-sal, que 

antecederam a Copa do Mundo de 2014, nos quais, no Brasil, eram realizadas 

obras em alta velocidade, a WALL atingiu o ápice do seu faturamento. Nessa 

época fez duas instalações de extrema relevância:  

 

 

O CEC - Centro de Eventos do Ceará, com divisórias móveis 

de 14m altura, os painéis mais altos da américa latina. 
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O Centro de Eventos Tel Aviv em Israel, um dos mais altos do 

mundo, com painéis de 17m de altura. 

Além das referidas instalações, a WALL SYSTEM também  

realizou instalações de seus produtos em obras marcantes, tais como o Centro 

de Ensino e Pesquisa da Petrobrás, o templo de Salomão (Igreja Universal do 

Reino de Deus), a Transamérica Expo (em São Paulo), o Rio Centro, a Sul 

América Convention (no Rio de Janeiro), a Conmebol Convention Center, o novo 

Copacabana Palace (no Rio de Janeiro), entre outras.  

A WALL pode mostrar com orgulho seu portfólio mais de 2700 

instalações feitas em sua história para clientes de 11 países, pois exportou e fez 

instalações em dez países além do Brasil: Argentina, Uruguai, Paraguai, Angola, 

Suriname, Venezuela, Peru, Equador, Bolívia e Israel. 
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3. MOTIVOS PARA O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

A crise no setor de construção civil evidenciada em 2016 

somada aos efeitos da cautelar fiscal deferida pela Justiça Federal1 impactou 

reflexamente nos resultados do Grupo.  

Como resultado da recessão do país, houve considerável 

queda nos investimentos em empreendimentos imobiliários, atualização de 

instalações e no setor de construção civil como um todo2, desestimulando a 

demanda dos produtos da WALL, que envolve assunção de compromissos 

financeiros de valores relevantes, tendo em vista que o trabalho da WALL 

consiste na construção e modernização de espaços internos.  

Entre os anos de 2014 e 2015, a WALL realizou 159 obras, 

com total de vendas de mais de R$28 milhões de Reais.  No setor de atuação 

da WALL, até 2016, havia perspectivas sólidas de crescimento no Brasil, no 

entanto, a superveniência da crise pegou a WALL de surpresa, com dívidas 

pendentes decorrentes de investimento pesado em novas máquinas e expansão 

de suas instalações. Os investimentos realizados para a produção da Série 600, 

paredes móveis acústicas de alta tecnologia, não tiveram o retorno esperado em 

razão do contexto econômico superveniente, e a recente pandemia de COVID-

19, tem infligido graves prejuízos para o setor de hotelaria e eventos, em que a 

WALL havia concentrado sua atuação nos últimos anos. 

Tamanhos foram os reflexos da crise financeira do país sobre 

a WALL, que sua produção que anteriormente atendia ao expressivo montante 

de 159 obras entre os anos de 2014 e 2015, foi reduzida nos últimos dois anos 

para apenas 61 obras. A comparação entre os dois biênios demonstra que o 

valor das vendas caiu de R$28 milhões para R$6 milhões de Reais, sendo que 

desde o final de 2016 a WALL não consegue gerar lucro operacional, 

funcionando abaixo de sua capacidade instalada.  

 
1 Processo n. 5004675-36.2010.404.7108 
2 https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/pib-da-construcao-civil-cai-11-no-segundo-trimestre/ 
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As grandes obras (com valor de venda superior a 1 milhão de 

Reais), tornaram-se cada vez mais escassas no mercado, não só em termos de 

efetiva contratação com a WALL, mas também de simples prospecção ou 

habilitação para fornecimento pela WALL. Isso é resultado, sobretudo, das 

consequências da Operação Lava Jato, que levaram as grandes empreiteiras a 

segurar os investimentos, reverberando a crise em muitos de seus fornecedores. 

A Odebrecht, por exemplo, era um dos grandes clientes corporativos da WALL.  

Do período de fins 2016 ao presente junho de 2021, quase 

cinco anos, a WALL vem lutando bravamente para se manter em atividade, para 

manter seus melhores funcionários a fim de reter talentos e know-how, tendo 

excelente qualidade de produtos e serviços e um nome respeitadíssimo em seu 

mercado, o que constitui seu principal ativo. A lista de credores fornecedores da 

WALL é bastante enxuta, resultado dos esforços do grupo para proteger o seu 

nome no mercado.  

Não obstante as dificuldades, a WALL continua fazendo obras 

de relevância, mas em menor número. Nesse período, conquistou clientes que 

também são de renome como Facebook, Google, Spotify, LinkedIn, Boeing, 

Serasa, Roche, Pfizer, todos em São Paulo.   

O poder de barganha, contudo, mudou de mãos. A força 

econômica desses clientes dita o ritmo financeiro das operações, o que restringe 

o fluxo de caixa, demanda mais capital de giro e sufoca a WALL financeiramente. 

Os critérios para concessão de crédito e habilitação para fornecimento, inclusive 

e principalmente no setor privado, ficaram muito mais rígidos. Houve uma 

alteração drástica nas regras do jogo: não são mais os clientes que financiam a 

obra, mas sim os próprios fornecedores.  

A WALL, que antes produzia com o adiantamento dos 

clientes, passou a ter de produzir, transportar e instalar os painéis para só então 

receber a contraprestação pelos produtos e serviços, bem como apoiar-se em 

terceiros que tem cadastro regular para poder vender, já que grandes empresas 
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não negociam diretamente com quem tem restrições na SERASA ou CADIN. 

Com isso houve uma fuga imediata de capital de giro, com alongamento 

demasiado de prazos de recebimento e condições financeiras desfavoráveis 

para operar e perda de margem para os parceiros que auxiliam nas atividades 

comerciais.  

A empresa, portanto, para sobreviver e voltar a crescer, não 

precisa apenas invocar sua conhecida competência técnica e a qualidade de 

seus produtos, mas também, e principalmente, adaptar-se a uma realidade 

financeira que não mais mudará: é preciso se capitalizar e se reorganizar com 

urgência.  

Para capitalização e reorganização da atividade, é necessário 

controlar o passivo e os riscos dele decorrentes. O grupo pode fazer isso, pois 

possui patrimônio. Como demonstrado pelos laudos de avaliação em anexo, o 

Grupo Wall System possui ativos valiosos e plena capacidade de desenvolver 

suas atividades, sofrendo, no entanto, de um lado, com a redução de suas 

receitas e capital de giro e, de outro, com o custo elevado de sua dívida financeira 

e fiscal. 

Diante desse cenário, a Recuperação Judicial passou a ser 

considerada a melhor alternativa para que o DEVEDOR possa ter folego para 

reorganizar os seus débitos, vender parte de seu patrimônio, pagar as suas 

dívidas e habilitar-se a um aporte de capital, necessário e fundamental para que 

para que sua história de realizações tão marcantes tenha continuidade. 

A retomada da operação do DEVEDOR ao mesmo nível que 

era desempenhado ao longo da última década é questão que demandará tempo, 

especialmente por conta da necessidade de reversão dos problemas de ordem 

externa que a afetam, em especial a crise sanitária-econômica em curso. 

A partir desses elementos foram analisadas as principais 

formas de recuperação de empresas previstas na Lei 11.101/05, em especial no 

que diz respeito à concessão de prazos e condições especiais para pagamento 

das obrigações, dação em pagamento e alienação de bens, gerando em 
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decorrência disso os valores necessários para a quitação do passivo existente, 

o que se mostrou viável para que todos os credores possam receber os valores 

a eles atinentes e a empresa possa continuar a cumprir sua função social.  

 

4. DO ENDIVIDAMENTO DO DEVEDOR 

 

A relação de credores foi apresentada pelo DEVEDOR nos 

autos do processo no Evento 53, em que pese tal listagem esteja em processo 

de verificação por parte do administrador judicial, o que poderá resultar em 

eventual alteração, o montante dos créditos existentes na data da elaboração 

deste plano de recuperação judicial e submetidos a ele é de R$2.594.165,96 

(dois milhões quinhentos e noventa e quatro mil cento e sessenta e cinco Reais 

e noventa e seis centavos), assim resumidos de forma consolidada: 

 

A planilha consolidada revela que o perfil do endividamento 

do DEVEDOR é majoritariamente tributário. 

Muito embora o Fisco não se submeta ao plano de 

recuperação judicial, as alterações promovidas pela Lei 14.112/2021 

inauguraram um novo paradigma em matéria de recuperação da empresa, pois 

importaram na sinalização aos operadores do Direito de que a dívida tributária 

não pode ser mantida alheia aos efeitos da recuperação judicial, tampouco aos 

esforços para superação da crise. Ilustra essa constatação o estabelecimento de 

regras sobre o parcelamento fiscal, a possibilidade de transação sobre dívidas 

ativas de empresas recuperandas (art. 68 da Lei 11.101/2005 e Art. 10-C da Lei 

10.522/2020) e a previsão de competência do juízo da recuperação judicial para 
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decidir sobre atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à 

atividade empresarial (Art. 6º,§ 7º-B da lei 11.101/2005). 

Os atos de constrição oriundos de execuções fiscais 

representam o maior risco para o desenvolvimento das atividades do DEVEDOR, 

não só porque sufocam a empresa, que fica sem recursos para financiar a sua 

operação, desde a compra de matéria prima até o adimplemento da folha de 

pagamentos, mas também porque inserem o DEVEDOR em um círculo vicioso 

que apenas tende a aumentar o seu passivo fiscal.  

Diante disso, do ponto de vista estratégico, todas os meios de 

reorganização do DEVEDOR previstos neste plano consideram de forma 

prioritária a equalização do passivo fiscal.  

 

 

5. DA REESTRUTURAÇÃO DO DEVEDOR E DOS MEIOS DE 

RECUPERAÇÃO 

 

Para superação da dificuldade operacional e financeira 

enfrentada pelo DEVEDOR serão implementadas medidas para reestruturação 

de seu endividamento, conforme exposto neste Plano e em conformidade com o 

Art. 50 da Lei 11.101/2005. 

Dentre as medidas previstas estão as seguintes que poderão 

ser implementados pelo DEVEDOR após a aprovação desse plano e 

independentemente de decisão judicial são: 

- Constituição de garantias: o DEVEDOR poderá constituir garantias reais ou 

fiduciárias sobre quaisquer bens dos seus ativos, além de outorgar garantias 

pessoais para garantir a captação de novos recursos a serem investidos em sua 

atividade nos termos da Seção IV-A da Lei 11.101/2005.  
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- Reestruturação Comercial por meio da ampliação da rede de 

distribuidores: o DEVEDOR poderá realizar colaboração com parceiros que 

contenham atendimento nas áreas de decoração de interiores e projetos 

arquitetônicos e construtivos, que tenham conhecimento técnico para auxiliar 

com montagens, reformas, manutenções mais simples e medições em campo 

para determinação de projetos construtivos. A localização geográfica destes 

parceiros, atualmente, está definida como São Paulo (atende Estado de São 

Paulo e Rio de Janeiro), Minas Gerais em Belo Horizonte (com a expectativa de 

desenvolver mais uma parceria em Uberlândia), e outros três parceiros que 

devem ser selecionados, para ocuparem territórios nos estados do Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda, o DEVEDOR pretende desenvolver 

nova parceria para o mercado do Nordeste brasileiro em razão da importância 

turística dessa região. 

- Implementação de Governança Corporativa: o DEVEDOR pretende 

aprofundar o processo de profissionalização da sua gestão, implementando boas 

práticas de governança corporativa com ênfase na obtenção de novos 

fornecedores, com apresentação das reais necessidades de qualidade, entrega 

e preços, que o mercado está exigindo das empresas do ramo do DEVEDOR. 

Com os colaboradores, há necessidade de mudança no que se refere às práticas 

de treinamento e informações a respeito do desenvolvimento dos negócios, para 

que as ações em governança sejam tomadas a fim de prever e mitigar riscos e, 

não apenas como uma resposta à situação de crise, essa estrutura possui uma 

abordagem preventiva, com o aumento de controle e do monitoramento da 

operação. Para isso, o DEVEDOR buscará aumentar esforços na prática de 

gestão considerando que há contratos com consultoria externa que serão 

solicitados a dirigirem atenção para este campo, em especial, bem como 

levantamentos em empresas do ramo financeiro para ampliarem o acesso a 

meios financeiros compatíveis com a situação ora vigente. 

- Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das 

obrigações vencidas ou vincendas (art. 50, I, da Lei 11.101/2005): as 
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obrigações sujeitas à recuperação judicial serão concedidos prazos e condições 

especiais, conforme abaixo será exposto.  

 

- Reorganização societária (art. 50, II, da Lei 11.101/2005): as empresas que 

compõe o DEVEDOR poderão realizar operações de reorganização societária 

destinadas a melhorar o seu processo de gestão, incluindo a realização de 

cisões, fusões, incorporações, alteração de objeto e tipo jurídico e/ou ingresso 

de novos sócios, constituição de subsidiária para destinar os ativos operacionais 

e não operacionais (drop down), separação dos ativos em diferentes sociedades 

para separar os bens das dívidas, sem a necessidade de prévia autorização 

judicial ou da Assembleia Geral de Credores; 

 

- Dação em pagamento (art. 50, IX, da Lei 11.101/2005): o DEVEDOR poderá 

optar pela entrega de bens em dação ao pagamento obrigado neste plano. Os 

bens deverão ser avaliados por preço de mercado.  

 

- Venda parcial dos bens (art. 50, XI, da Lei 11.101/2005): o DEVEDOR poderá 

optar pela alienação parcial de bens para o pagamento das obrigações do Plano,  

repactuação do passivo fiscal e para constituição de capital de giro para fazer 

frente às necessidades operacionais. O DEVEDOR detém significativos parques 

industriais, tanto em termos imobiliários, como de equipamentos, tecnologias e 

processos produtivos, todos bem valorizados, por conta disso, poderá constituir 

Unidade Produtiva Isolada, em que estarão incluídos ativos, sejam imóveis, 

equipamentos, bem como licenciamento de tecnologia, outros direitos de 

propriedade industrial, carteira de clientes, etc. 

 

- Equalização dos encargos financeiros (art. 50, XII, da Lei 11.101/2005): 

juros, multas e encargos financeiros previstos nos títulos que deram origem aos 

créditos sujeitos à recuperação judicial serão corrigidos e/ou remunerados 

exclusivamente por meio da TR (Taxa referencial) sobre o saldo devedor até a 

sua quitação, salvo se as condições originais pactuadas se revelarem mais 
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benéficas para o DEVEDOR, as quais serão mantidas nos termos do Art. 49, 

§2º, da Lei 11.101/2005. 

 

- Venda integral do DEVEDOR (artigo 50, XVIII, da Lei 11.101/2005): uma das 

possibilidades de recuperação é a alienação integral do DEVEDOR.  

 

 

6. DA GERAÇÃO DE RECURSOS PARA ADIMPLEMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES DO GRUPO 

 

O plano de recuperação judicial prevê o adimplemento das 

obrigações a ele submetidas por meio do desenvolvimento das atividades 

operacionais do DEVEDOR, que são lucrativas diante de um cenário de 

reestruturação do endividamento financeiro e fiscal.  

 

Os meios de recuperação elencados no item anterior poderão 

ser adotados pela empresa para a viabilizar a sua recuperação, dentre os quais 

cumpre destacar aqueles que serão utilizados para a geração de recursos.  

 

6.1. Alienação e/ou locação de imóveis para transação da dívida fiscal e 

aporte no capital de giro da Wall System 

Um dos instrumentos de geração de recursos para viabilizar 

a recuperação judicial é a venda dos seguintes imóveis:  

 Imóvel de propriedade de HANORD, inscrito no Registro de Imóveis de 

Gramado, RS, sob n. 22.221 e avaliado em R$1.026.000,00, conforme 

avaliação anexa a esse plano. A alienação do imóvel foi autorizada 

mediante decisão judicial proferida no Evento 73 e as medidas para 

agilizar a sua perfectibilização estão em marcha. 

 Imóveis de propriedade de HANORD, inscritos no Registro de Imóveis de 

Novo Hamburgo, RS, sob as matrículas de n. 34.813 e n. 78.471, 
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avaliados no valor de R$9.516.061,86, conforme avaliação anexa a esse 

plano.  

O DEVEDOR terá o prazo de (3) três anos para realizar no 

mercado ou em ambiente de venda competitivo a alienação ou o arrendamento 

dos ativos indicados. 

O valor obtido com a alienação desses imóveis será 

direcionado para impulsionar a atividade econômica do DEVEDOR, pagar as 

obrigações do plano e para equalização da dívida fiscal.  

Nos termos do artigo 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005, 

o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 

arrematante/adquirente nas obrigações do devedor de qualquer natureza, 

incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, 

administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o 

disposto no § 1º do art. 141 da referida Lei. 

Alternativamente, na hipótese de não se conseguir obter a 

venda dos imóveis, os bens de propriedade das sociedades em recuperação 

serão destinados à locação e o produto da locação deverá ser utilizado para 

pagamento dos parcelamentos tributários e demais obrigações previstas neste 

plano de recuperação. 

 

6.2. Criação de UPI’s para arrendamento ou alienação  

 

O DEVEDOR também poderá efetuar quaisquer das 

alienações previstas no item anterior (6.1) por meio de transferência de UPI’s, 

livres de quaisquer ônus, disponíveis também para arrendamento: 

 

 “UPI Wall System” – unidade industrial da Wall System de Novo Hamburgo 

em que estarão inclusos os ativos, sejam imóveis, equipamentos, bem como 

licenciamento de tecnologia, outros direitos de propriedade industrial e a 
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carteira de clientes. Nessa UPI estão inclusas as máquinas e a tecnologia 

para a fabricação das paredes móveis, divisórias piso-teto, revestimentos 

acústicos, portas acústicas e móveis para hotelaria, todos os maquinários 

descritos nos laudos de avaliação que instruem este Plano. 

 “UPI imóveis” – dois imóveis contíguo de propriedade da HANORD, inscritos 

no Registro de Imóveis de Novo Hamburgo, RS, sob as matrículas de n. 

34.813 e n. 78.471, sobre os quais está instalada a fábrica da Wall System, 

havendo a transferência do parque industrial para outro endereço locado para 

possibilitar a venda ou locação dos imóveis. 

 “UPI móveis” – unidade industrial em que está incluso o conjunto de 

máquinas para fabricação de móveis de madeira sob medida apontados no 

laudo em anexo como Pavilhão 03 (página 132 à 188). 

 “UPI apartamento” – apartamento e box de estacionamento do Edifício 

Residencial Garmisch, inscritos no Registro de Imóveis de Gramado, RS, sob 

as matrículas de n. 22.221 e n. 22.205, cuja alienação antecipada foi 

autorizada judicialmente por meio de decisão do Evento 73. 

As UPIs acima descritas serão constituídas por meio de declaração e 

segmentação contábil, sendo facultado à Recuperanda transferir as mesmas 

para uma sociedade unipessoal (SPE) aos moldes de um drop down. 

As UPIs serão alienadas livres de quaisquer passivos,  sejam cíveis, fiscais, 

trabalhistas ou de qualquer outra natureza, na forma do parágrafo único do 

Art. 60 da Lei 11.101/2005. 

 

6.3. Constituição de Sociedade de Propósito específico (SPE) 

O DEVEDOR poderá constituir Sociedade de Propósito 

específico (SPE), na qual serão aportados os bens listados nos anexos que 

instruem este Plano a título de Capital Social, e outorgar as quotas dessa SPE 

como opção de pagamento dos Créditos arrolados nas classes previstas nos 

incisos III e IV do Art. 41 da Lei 11.101/2005, conforme autoriza o Art. 50, XVI, 

da mesma lei. 
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Os administradores do DEVEDOR deverão constituir essa 

SPE, com tipo jurídico de sociedade limitada, em até 180 (cento e oitenta) dias 

da data do trânsito em julgado da decisão de homologação judicial do Plano. O 

Contrato Social dessa SPE será elaborado pelo DEVEDOR, levando em conta o 

objeto e características da Sociedade, indicando o DEVEDOR, seus Diretores, 

em caráter precário, até a realização da Reunião de Quotistas, quando os 

credores/quotistas deverão eleger a nova Administração da SPE.  

O recebimento do crédito por meio de quotas da SPE pelos 

credores importará automaticamente na outorga, em caráter irrevogável e 

irretratável, de procuração para o DEVEDOR ou terceiro por ela indicado, para 

adotar, em seu nome, todas as medidas necessárias à transferência das quotas 

da SPE, em pagamento total ou parcial de seu crédito. 

 

6.4. Realização de processo competitivo 

 

O DEVEDOR poderá efetuar quaisquer das alienações 

previstas nos itens anteriores (6.1 e 6.2) e, ainda, a sua alienação integral, por 

meio de processo competitivo organizado promovido por agente especializado 

(consultor, corretor ou leiloeiro), nos termos do Art. 142, IV, do CPC, 

independentemente de nova autorização da assembleia ou de autorização 

judicial. 

 

 

6.5. Reorganização societária  

A partir da homologação do Plano, o DEVEDOR poderá 

realizar operações de natureza societária destinadas a melhorar o seu processo 

de gestão, incluindo a realização de cisões para facilitar a venda dos 

imóveis/UPI’s, fusões, incorporações, drop down, alteração de objeto e tipo 

jurídico e/ou ingresso de novos sócios, sem a necessidade de prévia autorização 

judicial ou da Assembleia de Credores. 
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Tendo em vista a estrutura fabril do DEVEDOR e a 

capacidade instalada de produção dos produtos de alta tecnologia, uma das 

formas de geração de recursos será através da busca de investidor no Brasil e 

no Exterior. Dessa forma, poderão ser negociados contratos para ceder de forma 

onerosa, total ou parcialmente, as quotas das sociedades sem a necessidade de 

prévia autorização judicial ou da Assembleia de Credores. 

 

6.6. Transação ou parcelamento da dívida tributária depois da alienação 

de um dos ativos 

Após a alienação de qualquer dos ativos do DEVEDOR, este 

providenciará a transação ou parcelamento da dívida tributária assim 

constituídas: 

 

(Evento 53) 

Será providenciada proposta de transação relativa aos 

créditos inscritos em dívida ativa da União nos termos da Lei 13.988/2020, 

observado o que dispõe o artigo 10-C da Lei 10.522/2002, bem como, 

alternativamente, o parcelamento previsto no artigo 10-A da Lei 10.522. 

Caso sobrevenha sanção de Parcelamento Especial de 

débitos (REFIS) pelo Governo Federal em condições melhores que as obtidas 

pelo DEVEDOR na transação e no parcelamento acima referidos, ficam elas 

autorizadas a aderi-lo como forma alternativa para equalização do seu passivo 

fiscal federal sem a necessidade de prévia autorização judicial ou nova 

Assembleia de Credores.  

 

7. DA REESTRUTURAÇÃO DOS CRÉDITOS SUJEITOS AO PLANO 

7.1. Credores sujeitos ao Plano  
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São considerados credores sujeitos ao Plano todas as 

pessoas, físicas ou jurídicas, que se encontrarem relacionadas nos autos da 

recuperação judicial, observadas as correções e adequações decorrentes das 

impugnações e habilitações realizadas judicialmente ou administrativamente.  

Todos os credores que mediante ação judicial apurarem 

valores devidos pelo DEVEDOR, ainda que posteriormente à análise deste 

Plano, também estarão sujeitos aos efeitos deste se os fatos que deram origem 

a tais créditos tenham ocorrido anteriormente ao ajuizamento da recuperação 

judicial, como decorrentes de obras entregues antes de 17.09.2021, por 

exemplo. 

O DEVEDOR, com base na projeção dos resultados e 

margens operacionais de fluxo de caixa, bem como do resultado da alienação 

de ativos proposta neste instrumento, com a finalidade de cumprir com as suas 

obrigações, estabeleceram princípios para elaborar a sua proposta de 

pagamento credores sujeitos a esse plano, pretendendo ser compatível com a 

sustentabilidade do negócio a longo prazo, gerando caixa para amortização dos 

débitos e para manutenção das atividades da empresa.  

Os pagamentos dos créditos sujeitos aos efeitos da 

Recuperação Judicial se darão mediante parcelas fixas iguais e sucessivas. 

Todos os prazos de vencimento de parcelas e outras 

obrigações previstas neste Plano terão como base de início a data do trânsito 

em julgado da decisão que homologar este plano de recuperação judicial. 

 

7.2. Proposta de pagamento aos credores sujeitos ao plano  

a) Créditos Trabalhistas (art. 41, I, da Lei 11.101/2005). 

 

Os Créditos Trabalhistas serão pagos integralmente de 

acordo com o art. 54, §1º e §2ª, da Lei 11.101/2005, da seguinte maneira: 
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Créditos de natureza salarial: os créditos líquidos, certos e incontroversos de 

natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores a data do 

pedido de recuperação judicial, até o limite de 5 (cinco) salários mínimos por 

trabalhador, serão pagos em até trinta dias após a data do trânsito em julgado 

da sentença que homologar o Plano. 

Demais créditos incontroversos: os demais créditos trabalhistas líquidos, certos 

e incontroversos (i) vencidos até a data do pedido de recuperação judicial serão 

pagos em até 24 (vinte e quatro) meses a partir da data do trânsito em julgado 

da sentença que homologar o Plano; (ii) os créditos vincendos após a data do 

pedido de recuperação judicial, serão pagos em até 24 (vinte e quatro) meses a 

partir da data do trânsito em julgado da sentença que homologar o Plano. 

 

Créditos controvertidos: os créditos trabalhistas controvertidos, que forem objeto 

de ação judicial, serão pagos no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses do 

trânsito em julgado da decisão homologatória do respectivo cálculo de liquidação 

ou da decisão que homologar acordo.  

 

Correção monetária e juros: os Créditos Trabalhistas serão atualizados e 

remunerados pela TR - Taxa Referencial, a partir do mês seguinte ao do trânsito 

em julgado da aprovação do plano de recuperação. Os pagamentos da 

atualização monetária ocorrerão juntamente com os pagamentos do principal e 

serão calculados aplicando os índices propostos sobre o valor do crédito. Caso 

os índices propostos venham a ser extintos, passarão a viger os novos índices 

que vierem a substituí-los. 

 
 

b) Créditos Quirografários (art. 41, III, da Lei 11.101/2005). 

 

Os credores quirografários terão seus créditos pagos 

integralmente, após 3 anos de carência, por meio de 15 parcelas anuais, 
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acrescidas de correção monetária pela TR, a partir do mês seguinte ao trânsito 

em julgado da sentença que homologar o plano, de modo compatível com a 

evolução do fluxo de caixa das empresas em recuperação, conforme previsto no 

artigo 50, inciso I, da Lei nº 11.101/2005. 

 

c) Créditos de titulares enquadrados como microempresa ou empresa de 

pequeno porte (art. 41, IV, da Lei 11.101/2005). 

Os credores titulares enquadrados como microempresa ou 

empresa de pequeno porte terão seus créditos pagos integralmente, após 3 anos 

de carência, por meio de 12 parcelas anuais, acrescidas de correção monetária 

pela TR, a partir do mês seguinte ao trânsito em julgado da sentença que 

homologar o plano, de modo compatível com a evolução do fluxo de caixa das 

empresas em recuperação, conforme previsto no artigo 50, inciso I, da Lei nº 

11.101/2005. 

 

7.3. Proposta de pagamento aos credores colaborativos 

 

Os credores fornecedores, prestadores de serviço e 

financeiros detentores de Créditos Quirografários e Créditos ME e EPP, que 

concederem, em condições competitivas, novos fornecimentos e/ou novos 

serviços e/ou novas linhas de crédito, desde que as condições sejam acordadas 

entre as partes, serão pagos de acordo com a capacidade de geração de caixa 

do DEVEDOR e as condições de mercado, em termos a serem ajustados 

contratualmente com cada credor, sem prejuízo, contudo, do exato cumprimento 

das propostas contidas nas cláusulas 7.2. àqueles que não fornecerem novas 

mercadorias, serviços e/ou créditos novos. 

A medida destina-se a fornecedores estratégicos de produtos 

que são produzidos mediante desenhos exclusivos do DEVEDOR (moldes e 
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matrizes) e sob encomenda deste. Os volumes de aquisição anual, por vezes, 

são pequenos o que dificulta o estabelecimento de relações comerciais mais 

favoráveis com novos fornecedores. 

 

7.4. Credores Aderentes  

Consideram-se credores aderentes todos os credores que 

sejam titulares de créditos abrangidos pelo §3º do Art. 49 da Lei 11.101/2005, 

que tenham sido arrolados na recuperação judicial e que não tenham efetuado 

a impugnação ou manifestado inconformidade com a sua inclusão no quadro de 

credores. 

Também se consideram credores aderentes todos os 

credores cujo fato gerador seja anterior a propositura desta Recuperação 

Judicial, ainda que o crédito seja reconhecido em decisão judicial posterior. Com 

o trânsito em julgado da decisão ou de eventual homologação do acordo, iniciam-

se os prazos e as condições previstas neste plano. 

 

 

 

 

7.5. Leilão reverso de créditos 

 

O DEVEDOR poderá, a qualquer momento, realizar leilões 

reversos de créditos, os quais são representados por pagamento antecipado dos 

credores que oferecerem os seus créditos com maior taxa de deságio. O 

DEVEDOR manterá registro das ofertas realizadas, e, havendo disponibilidade 

financeira, poderá adimplir as obrigações que apresentarem o maior deságio no 

adimplemento das obrigações existentes em relação aos credores.  
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Os credores interessados na participação do leilão reverso 

dos créditos deverão encaminhar proposta por Carta Registrada com Aviso de 

Recebimento para a Rua Karl W. Schinke, n. 137, Bairro Rondônia, CEP 93.415-

240, em Novo Hamburgo, RS. O DEVEDOR analisará as propostas, não tendo 

obrigatoriedade de aceitá-las, haja vista a necessidade de haver disponibilidade 

financeira para tanto.  

Caso o valor reservado para o pagamento dos créditos em 

leilão seja inferior ao valor do crédito do credor vencedor do leilão, o DEVEDOR 

poderá efetuar o pagamento parcial da dívida, considerando-se quitadas as 

parcelas com vencimento do menor prazo para o maior.  

Caso o leilão reverso de créditos seja vencido por mais de um 

credor e a soma dos respectivos créditos for superior ao valor destinado para 

pagamento antecipado do crédito, será efetuado um rateio entre os credores 

vencedores, na proporção de seus créditos.  

A liquidação de créditos nessa modalidade fica condicionada 

à disponibilidade dos recursos e, caso ausentes tais recursos, o credor ficará 

sujeito ao pagamento regular previsto no Plano. Assim, os recursos existentes 

serão direcionados aos credores que concederem maior percentual de desconto 

e, no esgotamento dos recursos existentes e disponíveis para o leilão reverso, 

todos os demais credores receberão na forma ordinária, ainda que tenham 

exercido a opção de desconto, que deixa, nessa hipótese, de ter eficácia. 

 

 

7.6. Forma de pagamento  

O pagamento dos credores será realizado mediante a 

transferência dos valores diretamente para a conta bancária do respectivo 

credor, no Brasil, por DOC, TED ou PIX. Para isso, os credores deverão informar 

às empresas, por correspondência escrita com Aviso de Recebimento (AR) 

endereçada à Rua Karl W. Schinke, n. 137, Bairro Rondônia, CEP 93.415-240, 

em Novo Hamburgo, RS, os seus dados cadastrais e suas respectivas contas 

bancárias no Brasil para realização do pagamento.  
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Os pagamentos que não forem feitos em razão de os credores 

não terem informado seus dados bancários ao DEVEDOR não serão 

considerados descumprimento a esse plano.  Não serão devidos correção 

monetária, juros moratórios ou quaisquer encargos caso o pagamento não tenha 

sido realizado em razão dos credores não terem informado os seus dados 

bancários. 

Ainda, não serão realizados pagamentos por meio de boleto 

bancário e depósitos em contas de terceiros senão a do próprio credor titular do 

crédito. No caso de solicitação de pagamento em conta de terceiro na qualidade 

de procurador, juntamente com a comunicação prevista acima, deverá ser 

enviado procuração do credor e, quando pessoa jurídica, a respectiva 

procuração deverá ser acompanhada de cópia do contrato/estatuto social.  

Com objetivo de reduzir os custos da administração dos 

pagamentos, o valor mínimo de cada parcela de pagamento dos credores 

sujeitos ao Plano será de R$250,00, respeitado o valor dos respectivos créditos. 

Assim, caso determinado credor faça jus a pagamento em valor inferior, as 

parcelas a este devidas serão acumuladas, até de perfaçam o valor mínimo da 

parcela acima estipulado, não importando o não pagamento de parcela inferior 

a este como inadimplemento e/ou descumprimento do Plano. 

 

 

7.7. Cessão de Créditos  

Os credores sujeitos ao Plano poderão ceder ou transferir 

livremente os seus créditos contra o DEVEDOR, desde que observadas as 

seguintes condições: (i) que o crédito cedido, independentemente da cessão 

ocorrer por lei ou por contrato, estará sempre sujeito aos efeitos do Plano, 

especialmente em relação às condições de pagamento, comprometendo-se o 

credor cedente a informar ao cessionário a condição do crédito, sob pena de 

ineficácia em relação ao DEVEDOR; e (ii) a cessão somente terá eficácia, uma 
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vez notificado o DEVEDOR, a fim de direcionarem os pagamentos previstos 

neste Plano ao devido detentor do crédito. 

 

8. CRÉDITOS CONTINGENTES  

 

8.1. Créditos Ilíquidos  

Os Créditos Ilíquidos se sujeitam integralmente aos termos e 

condições deste Plano e aos efeitos da recuperação judicial. Uma vez 

materializados e reconhecidos por decisão judicial ou arbitral que os tornem 

líquidos, transitada em julgado, ou por acordo entre as partes, inclusive fruto de 

mediação, os Créditos Ilíquidos deverão ser pagos de acordo com a classificação 

e critérios estabelecidos neste Plano para a classe na qual os Créditos Ilíquidos 

em questão devam ser habilitados e incluídos. Sem prejuízo aos demais 

credores, os Créditos Ilíquidos não farão jus a rateios que já tenham se 

consumado. 

Eventuais créditos de clientes relativamente à prestação de 

serviços e obras realizadas em data anterior a propositura da Recuperação 

Judicial ficam submetidos aos efeitos deste plano de recuperação judicial, sendo 

considerados como créditos quirografários.  

 

8.2. Créditos retardatários  

 
Na hipótese de reconhecimento de créditos por decisão 

judicial ou arbitral, transitada em julgado, ou acordo firmado entre as partes, 

posteriormente à data de apresentação deste Plano ao Juízo da recuperação 

judicial, serão eles considerados Créditos Retardatários e deverão ser pagos de 

acordo com a classificação e critérios estabelecidos neste Plano para a classe 

na qual os Créditos Retardatários em questão devam ser habilitados e incluídos. 
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Sem prejuízo aos demais credores, os Créditos Retardatários não farão jus a 

rateios que já tenham se consumado. 

 

 

8.3. Modificação no valor dos créditos  

Na hipótese de modificação do valor de qualquer dos créditos 

já reconhecidos e inseridos na Lista de Credores do Administrador Judicial por 

decisão judicial ou arbitral, transitada em julgado, ou acordo entre as partes, o 

valor alterado do respectivo crédito deverá ser pago nos termos previstos neste 

Plano. A majoração do valor de quaisquer créditos acarretará, se assim for o 

caso, somente na alteração do prazo de pagamento previsto, visto que, em 

nenhuma hipótese haverá alterações nos valores das parcelas fixas propostas. 

Caso ocorra a majoração da lista de credores, o DEVEDOR continuará 

realizando o pagamento do valor da última parcela, por tantos quantos semestres 

se fizerem necessários, exceto os credores trabalhistas que serão pagos no 

prazo estipulado na lei 11.101/2005 e neste Plano. 

 

 

8.4. Reclassificação de créditos  

 

Caso, por decisão judicial ou arbitral, transitada em julgado, 

ou acordo entre as partes, seja determinada a reclassificação de qualquer dos 

créditos, com a sua inclusão em classe distinta da indicada na Lista de Credores 

do Administrador Judicial, o crédito reclassificado deverá ser pago nos termos e 

condições previstos neste Plano para a classe aplicável. Sem prejuízo do 

disposto nesta cláusula, créditos reclassificados não farão jus a rateios que já 

tenham se consumado nas classes para as quais tenham sido realocados em 

decorrência da reclassificação. 

A habilitação e inclusão dos créditos reclassificados nas 

classes pertinentes acarretará, se assim for o caso, somente na alteração do 
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prazo de pagamento previsto, visto que, em nenhuma hipótese haverá 

alterações nos valores das parcelas fixas propostas. Caso ocorra a 

reclassificação de créditos, o DEVEDOR continuará realizando o pagamento do 

valor da última parcela, por tantos quantos semestres se fizerem necessários, 

exceto os credores trabalhistas que serão pagos no prazo estipulado na lei 

11.101/2005 e neste Plano. 

 

8.5. Credores inertes 

 

Na hipótese de algum crédito não ter sido arrolado do quadro 

de credores, muito embora submetido à recuperação judicial por força do caput 

do Art. 49 da Lei 11.101/2005, a sua ausência no quadro de credores não 

autoriza o titular a buscar a satisfação do crédito de forma alheia ao que 

estipulado neste Plano.  

A partir do momento em que for postulado qualquer direito que 

tenha por objeto fato gerador data anterior a propositura desta Recuperação 

Judicial, será facultado à Recuperanda opor como exceção as condições 

previstas neste plano, que condicionam todos os créditos, sejam líquidos ou 

ilíquidos, julgados ou não, desde que anteriores a sua propositura, ficando os 

credores submetidos aos efeitos do plano de Recuperação Judicial. 

 

 

8.6. Fato relevante  

Na hipótese de modificação do valor de qualquer dos créditos 

já reconhecidos e inseridos na Lista de Credores e na hipótese de 

reconhecimento de créditos por decisão judicial ou arbitral, transitada em 

julgado, ou acordo entre as partes que venha a majorar o passivo de forma 

substancial e, eventualmente, os recursos destinados ao pagamento dos 

credores não sejam suficiente ou ainda, sejam excluídos créditos que reduzam, 

de forma significativa a Lista de Credores, o DEVEDOR poderá apresentar 

aditivo a este Plano, com vistas a ajustar a proposta de  pagamento a esta Lista 
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de Credores. Aditamentos, alterações ou modificações do Plano podem ser 

propostos a qualquer tempo, inclusive após a Data de Homologação, desde que 

tais aditamentos, alterações ou modificações sejam aceitos pela Recuperanda e 

aprovadas pela assembleia-geral de credores, nos termos da Lei 11.101/2005. 

 

9. EFEITOS DO PLANO  

 

9.1. Vinculação ao plano  

 

As disposições deste Plano vinculam o DEVEDOR e os seus 

credores, e os respectivos cessionários e sucessores, a partir do trânsito em 

julgado da decisão que o homologar. 

 

9.2. Novação 

Este plano opera a novação de todos os créditos sujeitos à 

recuperação judicial. A forma e as condições estabelecidas neste plano se 

sobrepõem às estipulações originais dos negócios jurídicos celebrados entre as 

devedoras e os credores submetidos a esse plano. A novação aqui prevista 

também alcança as garantias prestadas em relação aos créditos sujeitos à 

recuperação judicial.  

 

9.3. Inexequibilidade das garantias pessoais outorgadas pelos sócios e 

demais garantidores vinculados ao DEVEDOR 

Com a aprovação desse plano e a novação das obrigações, 

ficam extintas todas as garantias pessoais concedidas pelos sócios do 

DEVEDOR ou por qualquer pessoa vinculada aos débitos envolvidos nesta 

recuperação judicial, não podendo ser ajuizado qualquer procedimento pelos 



PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO WALL SYSTEM 
Processo n. 50188584320218210019 

Vara de Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo 
 
 

28 
 

credores com o objetivo de executar tais garantias até o fim dos prazos 

estabelecidos nesse plano. 

 

9.4.  Protesto de títulos 

Com a aprovação do plano de recuperação judicial, os 

credores ficam obrigados a dar baixa, no prazo de 30 dias em todos os protestos 

de títulos do DEVEDOR relacionados a obrigações com origem anterior à data 

do ajuizamento da recuperação judicial, mesmo que encaminhados e 

protestados posteriormente, devendo os títulos serem encaminhados ao 

DEVEDOR, quando for o caso, para substituição por certificados de dívida.  

 

9.5. Quitação e liberação das garantias 

Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano 

acarretarão, de forma automática e independentemente de qualquer formalidade 

adicional, ampla, geral e irrestrita quitação de todos os créditos de qualquer tipo 

e natureza contra o DEVEDOR, inclusive juros, correção monetária, 

penalidades, multas e indenizações. 

Com a quitação, haverá automática liberação de todas as 

garantias e haverá a consequente exoneração dos respectivos fiéis depositários.  

 

 

9.6. Extinção das ações 

Os credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou 

execuções judiciais contra o DEVEDOR, avalistas, fiadores, coobrigados e/ou 

seus garantidores, após a homologação do plano até o final cumprimento do 

plano, ressalvada a hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações do 

plano.  
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9.7. Exequibilidade 

Este plano constitui um título executivo extrajudicial. Os 

credores poderão, individual ou conjuntamente, executar as obrigações 

decorrentes do plano.  

 

9.8. Alteração do Plano 

O plano poderá ser alterado a qualquer tempo após sua 

homologação judicial e antes de seu integral cumprimento, por iniciativa do 

DEVEDOR e mediante convocação da Assembleia Geral de Credores,  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1. Divisibilidade das previsões do plano 

Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser 

considerada inválida, nula ou ineficaz pelo Juízo da recuperação judicial, a 

validade e eficácia das demais disposições não serão afetadas, devendo o 

DEVEDOR propor novas disposições para substituírem aquelas declaradas 

inválidas, nulas ou ineficazes, de forma a manter o propósito do estabelecido 

neste Plano. 

10.2. Encerramento da recuperação judicial 

 

O processo de recuperação judicial poderá ser encerrado a 

qualquer tempo após a homologação deste Plano a requerimento do DEVEDOR, 

ficando desde já dispensada a obrigatoriedade de fiscalização do cumprimento 

do Plano pelo período de 2 (dois) anos, conforme permite o Art. 61 da Lei 

11.101/2005. 

Salvo a referida opção do DEVEDOR de extinguir antes, o 

processo de recuperação judicial somente será extinto após alienação dos 
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imóveis/“UPI’s”, para que incidam os efeitos dos artigos 62 e 63 da Lei 

11.101/2005. 

 
 

10.3. Do descumprimento do Plano  

Caso haja o descumprimento de qualquer obrigação prevista 

no plano, não será decretada a falência do DEVEDOR sem que haja a 

convocação prévia de nova Assembleia Geral de Credores, que deverá ser 

requerida ao Juízo da Recuperação Judicial no prazo de até 30 dias a contar do 

evento de descumprimento, para deliberar quanto à solução a ser adotada.  

 

10.4. Foro 

Todas as controvérsias ou disputas que surgirem ou 

estiverem relacionadas a este Plano serão resolvidas: (i) pelo Juízo da 

Recuperação, até o encerramento do processo de recuperação judicial; e (ii) 

pelos juízos competentes no Brasil ou no exterior, conforme estabelecido nos 

contratos originais firmados entre o DEVEDOR e os respectivos credores, após 

o encerramento do processo de recuperação judicial. 

Este Plano é firmado pelos representantes legais 

devidamente constituídos do DEVEDOR.  

Novo Hamburgo, 25 de novembro de 2021. 

 

WALL SYSTEM SISTEMAS MODULARES LTDA. 

 

HANORD DO BRASIL LTDA. 
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DIMELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

 

 

INDÚSTRIA DE MODULADOS DIMELLO LTDA. 

 

 

DICASA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 

 

 

DIVIDER DIVISÓRIAS LTDA. 
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