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EXMO. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DA 

COMARCA DE NOVO HAMBURGO, RS 

 

 

 

 

 ADITAMENTO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

 

 

Processo n. 50188584320218210019 

 

 

 

WALL SYSTEM SISTEMAS MODULARES LTDA., 

HANORD DO BRASIL LTDA., DIMELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA., INDÚSTRIA DE MODULADOS DIMELLO LTDA., DICASA COMÉRCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA. e DIVIDER DIVISÓRIAS LTDA., já qualificadas 

nos autos em epígrafe, por seus Advogados subscritores, cientes do feito até o 

Evento 492, vem dizer e requerer o que segue. 

Como resultado do avanço das negociações com os credores 

para o sucesso da reorganização das Recuperandas, verificou-se a necessidade 

de aditamento do Plano de Recuperação Judicial para complementar cláusulas 

do Plano apresentado no Evento 170.  

Em atendimento aos pressupostos de transparência e 

informação dos credores, apresenta a proposta de aditamento previamente 

nestes autos, informando desde já que o aditamento será submetido à 

deliberação da Assembleia de Credores convocada para o dia 02.06.2022. 
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Abaixo segue proposta de redação do aditamento à Cláusula 

7.3. do Plano de Recuperação Judicial que trata do pagamento aos credores 

colaborativos: 

“7.3.1. Credor Colaborativo de Serviços Financeiros: qualificam-se 
como Credores Colaborativos de Serviços Financeiros aquelas 
instituições que disponibilizarem e contratarem com as Recuperandas, a 
partir da aprovação do Plano, pelo menos um dos seguintes 
serviços: conta corrente para movimentação de recursos, contas para 
recebimento de valores de clientes, principalmente para atendimento a 
clientes do setor público, que exigem contas especiais designando o 
órgão recebedor, cobrança com registro e folha de pagamento.  

Os credores qualificados como Credor Colaborativo de Serviços 
Financeiros receberão o seu crédito sem deságio, com carência de 12 
meses (juros e capital), a partir da homologação do plano de 
recuperação judicial, atualização do saldo devedor pela TR + 0,50% ao 
mês, incidentes desde o pedido de recuperação judicial até a aprovação 
do plano em assembleia geral de credores. Os encargos serão 
incorporados ao valor de capital.  

Os pagamentos serão realizados em 108 parcelas mensais e 
consecutivas, por meio do Sistema de Amortização Constante (Sistema 
SAC), acrescidas de encargos financeiros TR + 1,00% ao mês (12,68% 
a.a), incidentes sobre o saldo devedor total a partir da aprovação deste 
plano em assembleia geral de credores. Os respectivos valores de 
encargos financeiros incidentes no período de carência, serão 
incorporados ao saldo devedor de capital da operação. Os encargos 
financeiros calculados após o período de carência serão pagos de forma 
integral, juntamente com as parcelas de capital.  Referidos encargos 
básicos (correção/TR) e adicionais (juros/sobretaxa) serão calculados e 
capitalizados mensalmente a cada data base da operação, assim como 
no vencimento antecipado e na liquidação da dívida.  

O plano de recuperação judicial somente será considerado descumprido 
após 30 dias do vencimento da parcela sem que haja e regularização do 
valor da parcela em aberto, acrescida de juros moratórios cima referidos 
para o período de adimplência, mais juros moratórios de 1% ao mês e 
multa de 2%. A configuração do descumprimento autoriza os Credores 
Colaborativos de Serviços Financeiros a requerer a convolação da 
recuperação judicial em falência. 
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Eventuais garantias existentes nos contratos originais serão mantidas 
exclusivamente para os credores qualificados como Credores 
Colaborativos de Serviços Financeiros.” 

Assim, requer seja recebido o aditamento do Plano de 

Recuperação Judicial como parte integrante e complementar do Plano 

apresentado no Evento 170. 

 

Novo Hamburgo, 01 de junho de 2022. 

 

Gerson Luiz Carlos Branco                                             Átila Brandalise 
       OAB.RS 32.671                                                       OAB.RS 68.857 
 
 

Marcela Lauer 
OAB.RS 96.759 


