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PARTE I – INTRODUÇÃO 

 

PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº 019/1.16.0016666-8 

 

O presente Plano de Recuperação Judicial é apresentado, em cumprimento ao disposto no art. 53 da 

Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 (Lei de Falências e Recuperação de Empresas), perante o juízo 

em que se processa a recuperação judicial da empresa OFFICE SHOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS LTDA., doravante denominada OFFICE SHOP. 

 

No Plano de Recuperação Judicial serão apresentadas informações fundamentais sobre a empresa, seu 

mercado de atuação, suas operações, sua estrutura de endividamento e os meios propostos para 

pagamento aos credores. Assim sendo, apresentamos as ações corretivas planejadas e entendidas 

como necessárias, com o objetivo de viabilizar, nos termos do art. 47 da Lei 11.101/05, a superação da 

situação de crise econômico financeira da OFFICE SHOP, a fim de permitir a manutenção e 

continuidade de suas atividades enquanto fonte geradora do emprego dos trabalhadores e dos 

interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. 

 

Entretanto, destacamos que a responsabilidade pela efetividade das propostas aqui apresentadas, não 

é apenas da OFFICE SHOP, mas de todos os credores sujeitos aos efeitos e devidamente aderentes ao 

presente Plano de Recuperação Judicial. 

1. INFORMAÇÕES SOBRE A OFFICE SHOP 

 

A seguir é demonstrada uma descrição completa da empresa, sua história e os principais motivos que 

contribuíram para que a OFFICE SHOP entrasse em dificuldade.  

 

Iniciou suas atividades do ano de 2000, na Avenida Pedro Adams Filho, na cidade de Novo 

Hamburgo/RS comercializando itens de mobiliário para escritório com o objetivo de atender empresas, 

escolas e profissionais na região do Vale dos Sinos. 

 

Leonardo Lessa, na época emancipado, e seu irmão Luciano Lessa como sócio minoritário buscaram 

desenvolver o segmento e estabeleceram a empresa. 

   

No ano de 2008, alterou sua sede ampliando suas instalações e seu show room. Iniciou novas parcerias 

comerciais com segmento de cartórios, por exemplo, realizando instalações de diversas unidades no 

Estado e algumas fora dele. Ampliou também nesta época sua participação em certames públicos 

objetivando o aumento de faturamento. 
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Sempre zelou pelo seu crédito e manteve seus compromissos financeiros responsavelmente em dia 

com fisco, fornecedores, bancos e colaboradores. 

 

1.1 INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS 

A OFFICE SHOP por tratar-se de em presa de pequeno porte, possui capital de social de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) dividido entre seus sócios LEONARDO LESSA com um percentual de 90% que representa 

R$ 9.000,00 e LUCIANO LESSA com um percentual de 10% que representa R$ 1.000,00. 

1.2 HISTÓRICO E CAUSAS DO DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

As indústrias e o comércio estabelecidos no território nacional, em especial nos últimos anos, 

enfrentaram e enfrentam diversos problemas conjunturais que extrapolaram o seu poder de decisão. 

 

 Dentre estes fatos, destacamos as altas taxas de juros, dificuldades de acesso ao crédito, elevação 

demasiada do custo da matéria prima e dos insumos de modo geral, encargos sociais e elevada carga 

tributária. 

 

  No início das atividades da empresa, buscou-se especialmente fomento com as instituições bancárias, 

as quais, bem se sabe, praticam juros exorbitantes e abusivos, muitas vezes até impagáveis, sendo 

evidente a revisão desses contratos na via judicial. 

          

 Em razão, justamente, desse fomento mercantil, a empresa sempre operou com certa limitação 

orçamentária, pois necessitava se socorrer dos agentes financeiros para incrementar seu fluxo de 

caixa, adimplir com as obrigações inerentes à sua atividade, bem como, de forma organizada, 

qualificar suas instalações, visando à ampliação de suas receitas. 

 

  A sede administrativa da empresa está situada na cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana de 

Porto Alegre, região que, sabidamente, ainda tem a base de sua economia pelo setor industrial, 

também apresentando intensa atividade comercial, sendo as mais significativas as de calçados, 

alimentos, petroquímica, entre outras, as quais padecem de uma crise setorial instalada há quase duas 

décadas, combalida, muitas vezes, pela desleal concorrência dos mercados asiáticos, o que tem 

afetado o desempenho de toda a economia circunvizinha. 

 

  Mesmo assim, a recuperanda sempre superou a vicissitudes que se apresentavam, desempenhando 

uma trajetória bem-sucedida, igualmente por toda a comunidade reconhecida, em seu ramo de 

atuação, por mais de 16 (dezesseis) anos. Sempre adimpliu rigorosamente com as suas obrigações, 

sendo uma empresa plenamente viável e financeiramente sustentável. 

 

 No entanto, por alguns fatores que extrapolam o seu poder de decisão, a recuperanda se viu 

deslocada para uma inusitada situação de crise econômico-financeira. Vejamos: 
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  A empresa atua na comercialização de móveis, cadeiras e acessórios de escritório, tendo sua principal 

receita concentrada em licitações com órgãos públicos, tudo conforme podemos observar do contrato 

social. 

 

  Eis aí que se avulta um dos principais fatores da momentânea dificuldade econômica enfrentadas pela 

empresa: a crise econômica de 2015/2016. 

     

Ocorre que grande parte do faturamento da autora se concentrava no mercado de licitações com 

órgãos públicos, entre eles, o Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, nos últimos meses, com a crise 

econômico-financeira e política instalada no país, houve abrupta recessão de todo o mercado, tendo 

ocorrido licitações com muito menos frequência que até então estava ocorrendo. 

 

 Além disso, não bastasse uma diminuição absolutamente expressiva do número de licitações nas 

quais a recuperanda pudesse concorrer, ainda por cima, em casos nos quais já havia vencido a 

concorrência pública e realizado a venda e entrega dos materiais por ela comercializados, houve um 

número espantoso de inadimplência, razão pela qual passou a necessitar ainda mais dos bancos para a 

mantença do seu negócio. 

 

Ora, a título de ilustração, o caos administrativo experimentado nos dias de hoje pelo Estado do Rio 

Grande do Sul, é público e notório. O inadimplemento das contas públicas - entre elas, certames 

licitatórios vencidos e integralmente cumpridos pela empresa, cujo core business contempla 

expressiva participação desta modalidade de concorrência pública no seu faturamento - é crescente e 

vem impondo graves prejuízos às operações da empresa, a qual se vê na contingência de buscar 

guarida em agentes financeiros (muita vez, compelida à aceitação de cláusulas abusivas e práticas 

absolutamente ilegais), a fim de cobrir o rombo ocasionado em suas finanças em decorrência do calote 

do Estado, não bastasse a crise econômica vivida no Brasil e seus prejuízos deletérios. 

 

Ante o cenário demonstrado, e com o objetivo de solucionar as causas da crise antes que suas 

consequências se tornassem irreversíveis, a empresa identificou no instituto da Recuperação Judicial o 

único meio para alcançar a sua reorganização e, evidentemente, saldar seu passivo. 

2. SÍNTESE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO 

O Plano de Recuperação Judicial ora apresentado tem por objetivo viabilizar, nos termos da LFRE, a 

superação da crise econômico-financeira da OFFICE SHOP, de forma que esta preserve sua função 

social como entidade geradora de bens, recursos, empregos e tributos. Para tanto, o presente Plano 

procura atender aos interesses de seus credores, estabelecendo a fonte de recursos e o cronograma 

dos pagamentos que lhes são oferecidos.  
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O passivo trabalhista, em relação aos débitos com fornecedores e bancos, é pequeno, especialmente 

diante do número colaboradores que possui. 

 

No que tange às Fazendas Públicas, o sucesso na recuperação da empresa representa uma garantia de 

recebimento de tributos e, principalmente, de que o fluxo futuro não será interrompido pela falência. 

Os tributos que se encontram em atraso, estão sendo parcelados pela empresa. 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO DA OFFICE SHOP 

Em síntese, o Plano prevê medidas de reescalonamento da dívida, obtenção de recursos para 

fomentar suas atividades, recompor seu capital de giro e realizar investimentos essenciais para 

geração de caixa.   

 

2.2 ESTRUTURA DE ENDIVIDAMENTO DA EMPRESA 

São classificados como credores concursais todos aqueles, sejam pessoas físicas ou jurídicas, cujos 

créditos foram constituídos antes do pedido de Recuperação Judicial.  

 

Estes credores têm o direito de estarem inseridos no plano e na lista de credores divulgada no Edital, 

sendo que essa lista ainda deverá sofrer alterações decorrentes da fase de verificação de créditos 

(habilitações, divergências e impugnações).  

 

A relação de credores da OFFICE SHOP é composta por 16 credores que totalizam R$ 1.058.811,04 (um 

milhão, cinquenta e oito mil, oitocentos e onze reais e quatro centavos) com base nos dados do Edital 

do Art. 52 § 1º e Aviso do art. 7º § 1º da Lei 11.10105. 

 

2.3 FONTES DE RECURSOS PARA A RECUPERAÇÃO 

 

O presente Plano de Recuperação Judicial prevê que a OFFICE SHOP obterá recursos destinados à 

continuidade das suas atividades através da captação de novos recursos, alienação bens, aumento de 

suas vendas, redução dos custos e consequente incremento de sua margem de lucro e geração de 

caixa. 

 

Segundo o art. 50 da Lei 11.101/05, são propostos nesse Plano de Recuperação Judicial, os seguintes 

meios para viabilizar a recuperação da empesa: 

 

i) Reorganização Societária: 
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A OFFICE SHOP poderá adotar medidas para reorganizar sua composição societária, 

através de processos de cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, assim 

como alterar o objeto social da empresa. 

 

ii) Readequação de suas atividades: 

Medidas para adequação e melhoria das práticas comerciais e de gerenciamento dos 

estoques, serão tomadas pela OFFICE SHOP, podendo esta iniciar, alterar ou até mesmo 

descontinuar linhas de produtos, objetivando aumentar a rentabilidade dos mesmos. 

 

iii) Reorganização Administrativa: 

A OFFICE SHOP vem promovendo uma ampla reorganização administrativa, visando 

reduzir seus custos e otimizar processos de controle.  

 

3. DOS CREDORES DA OFFICE SHOP  

 

Dentre as classes de credores previstas no art.41 da Lei 11.101/05, a OFFICE SHOP possui credores das 

Classes I, II, III e IV. 

3.1 ALOCAÇÃO DOS VALORES 

 

As projeções de pagamento previstas no Plano foram elaboradas tendo como base a Lista de Credores, 

qualquer diferença entre a Lista de Credores e a relação do art.7º, §2° da Lei 11.101/05, apresentada 

pelo administrador judicial ou o quadro de credores finalmente aprovado, acarretará apenas a 

modificação dos valores a pagar, sem alterar a forma de pagamento proposta. 

 

3.2 VALOR DOS CRÉDITOS 

 

O valor dos créditos que será considerado para pagamento, nos termos deste Plano, é o constante no 

quadro geral de credores devidamente homologado pelo Juízo, não abrangendo os valores 

decorrentes de multa, pena convencional, juros moratórios e demais encargos decorrentes da mora 

até a data do deferimento do processamento da recuperação. Sobre esse valor (dos créditos para 

efeito de pagamentos) serão adicionados apenas os encargos previstos neste Plano. No caso da 

existência de créditos não líquidos, os mesmos serão pagos com base no presente Plano, assim que se 

tornarem líquidos e certos. 

3.3 QUORUM DE APROVAÇÃO 

 

Todas as deliberações sobre o presente Plano, inclusive para sua aprovação, deverão ser tomadas nos 

termos do artigo 45 e demais disposições aplicáveis da LFRE. 
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3.4 CESSÃO DE CRÉDITOS 

 

Os Credores poderão ceder seus respectivos créditos, e a referida cessão produzirá efeitos desde que: 

 

a) Seja comunicada ao Juízo da Recuperação ou ao Administrador Judicial; e 

 

b) Os respectivos cessionários recebam e confirmem o recebimento de cópia do Plano, 

reconhecendo que, quando da sua homologação judicial, o crédito cedido estará sujeito às 

suas cláusulas. 

 

Para efeitos desse Plano, o crédito de cada um dos Credores será considerado como um todo único e 

indivisível, de maneira que não serão consideradas eventuais cessões de parte de crédito, ou qualquer 

outra forma de cisão do crédito original, que implique benefício no recebimento dos créditos. 

3.5 CORREÇÃO DOS CRÉDITOS 

 

Todos os créditos sujeitos a recuperação judicial serão corrigidos, com base nas premissas 

apresentadas no item 9 do presente Plano. 

3.6 CONSTITUIÇÃO DE GARANTIAS 

 

Os bens da OFFICE SHOP, descritos no processo, que não estiverem gravados e aqueles que venham a 

ser liberados de seus gravames, inclusive pela adesão ao Plano do respectivo Credor Aderente, ficarão 

à disposição do juízo da recuperação para futuras alienações, caso necessário, respeitado o disposto 

no art. 142 da LFRE. 
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PARTE II – MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO 

 

4. DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA OFFICE SHOP  

 

4.1 REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

A OFFICE SHOP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo a partir do ajuizamento do pedido de 

Recuperação Judicial, quaisquer operações de reorganização societária prevista no art.50 da LFRE, 

entre elas:  

 

a) Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou 

vincendas; 

 

b) Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade; 

 

c) Aumento de capital social; 

 

d) Dação em pagamento, podendo para isso destinar ativos, créditos a receber e produtos em 

estoque; 

 

e) Novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros; 

 

f) Venda de bens. 

 

5. DA ADMINISTRAÇÃO DA OFFICE SHOP  

 

5.1 CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES 

 

Durante todo o período em que estiver em recuperação judicial, a OFFICE SHOP poderá desenvolver 

suas atividades normalmente e exercer todos os atos adequados ao cumprimento de seu objeto social, 

sem que haja necessidade de prévia autorização da Assembleia Geral de Credores ou do Juízo da 

Recuperação. 

 

5.2 OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 

 

A OFFICE SHOP poderá contrair empréstimos com o objetivo de desenvolver suas atividades e de 

cumprir as disposições previstas neste Plano, estando autorizada a conceder garantias, fidejussórias ou 

reais, a empréstimos contraídos. 
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6. DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 

6.1 ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE 

 

A OFFICE SHOP poderá: alienar, locar, arrendar, remover, onerar ou oferecer em garantia quaisquer 

bens de seu Ativo Permanente, durante todo o período em que se encontrar em recuperação judicial, 

respeitados, no que couberem, os parâmetros descritos neste Plano e as regras previstas nos art. 140 e 

art. 142, da Lei de Recuperação. 

 

O recurso obtido com eventuais alienações, entre elas do imóvel de matrícula nº 46.802 registrado na 

no Livro nº 2 na Comarca de Novo Hamburgo – RS na data de 18 de agosto de 1987, será utilizado 

primeiramente para quitar o saldo devido ao credor garantidor (se houver).  Do saldo remanescente, 

45% (quarenta e cinco por cento) será destinado para compor o capital de giro da empresa e o 

restante para pagamento aos credores de todas as classes. 

 

O pagamento aos credores ocorrerá de forma proporcional ao seu crédito e será utilizado para abater 

as parcelas correntes do valor sujeito a recuperação judicial. 

 

Caso ocorra a alienação de imóveis da empresa, a referida venda poderá se dar na modalidade de 

venda direta, através de corretor de imóveis designado pela Recuperanda, ou mediante leilão judicial, 

desde que atendido o valor mínimo de avaliação, respeitados os preceitos da LFRE, especialmente as 

regras do seu artigo 60. 

 

Nos casos em que o valor da venda for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor de avaliação, a 

venda somente será efetuada após expressa anuência da recuperanda. 

 

7. FINANCIAMENTOS 

 

Como alternativa ou de forma complementar a alienação de unidades e sua capitalização, a OFFICE 

SHOP poderá captar financiamentos.  
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PARTE III – PAGAMENTO DOS CREDORES 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS AOS PAGAMENTOS DE TODOS OS CREDORES 

 

8.1. NOVAÇÃO 

 

O presente Plano de Recuperação Judicial opera a novação de todos os créditos a ele sujeitos, nos 

termos do art. 59 da LRFE e do inciso I, do artigo 360 da Lei 10.406/2002, obrigando o devedor e todos 

os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias. 

 

8.2 INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DOS CRÉDITOS 

 

Os Credores e a OFFICE SHOP poderão celebrar instrumentos contratuais que representem os créditos 

novados de acordo com este Plano.  

 

8.3 FORMA DE PAGAMENTO 

 

Os valores destinados ao pagamento dos Credores serão transferidos diretamente à conta bancária do 

respectivo Credor, no Brasil, por meio de Documento de Crédito (DOC), Transferência Eletrônica 

Disponível (TED) ou depósito em conta, mediante comprovação nos autos.  

 

Caso o credor não forneça os seus dados dentro do prazo dos pagamentos, os valores devidos a este 

credor ficarão no caixa da OFFICE SHOP até que o credor os forneça e serão pagos sem nenhum 

acréscimo. Os pagamentos somente serão feitos na conta de titularidade do credor, a menos que 

ocorra autorização judicial para pagamento de forma diversa.  

 

8.4 COMPENSAÇÃO 

 

A OFFICE SHOP poderá compensar eventuais créditos que tenha contra os Credores e que estiverem 

vencidos com os valores das parcelas a eles devidas nos termos deste Plano. 

8.5 LEILÃO REVERSO DOS CRÉDITOS 

 

A OFFICE SHOP poderá, a qualquer momento, desde que esteja cumprindo com as obrigações 

previstas no presente Plano de Recuperação Judicial e respeitada sua necessidade de liquidez e capital 

de giro para manutenção das operações, promover Leilão Reverso dos Créditos.  Tal procedimento 

consiste no pagamento antecipado dos Credores que oferecerem os seus créditos com a maior taxa de 

deságio. 
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O Leilão Reverso dos Créditos, sempre será precedido de um comunicado da OFFICE SHOP a todos os 

seus Credores, informando o valor que estará disponível para quitação dos créditos e o deságio 

mínimo admitido, bem como a indicação do local, data, horário e forma (eletrônico, presencial ou 

através de correspondência registrada) de sua realização. 

 

Serão vencedores, os Credores que oferecerem a maior taxa de deságio na data do Leilão Reverso dos 

Créditos. 

 

Caso o valor reservado para o pagamento dos créditos em leilão seja inferior ao valor do crédito do 

Credor vencedor do leilão, a OFFICE SHOP poderá efetuar o pagamento parcial da dívida. 

 

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 o pagamento antecipado do crédito, será efetuado um 

rateio entre os Credores vencedores, considerando-se como critério de rateio o número de cabeças 

dos Credores vencedores, independentemente do valor do seu crédito. 

 

Não havendo Credores interessados em participar dos Leilões, os valores reservados ao pagamento 

antecipado dos créditos sujeitos a Recuperação Judicial, retornarão ao fluxo normal das operações da 

OFFICE SHOP. 

 

9. DO PAGAMENTO AOS CREDORES  

 

9.1 DO PAGAMENTO AOS CREDORES DA CLASSE I - TRABALHISTAS 

 

Os credores Trabalhistas (Classe I) serão pagos da seguinte forma: 

 

a) Pagamento sem deságio, em 12 (doze) parcelas mensais iguais e sucessivas, a partir da 

homologação do Plano aprovado na Assembleia Geral de Credores; 

 

O saldo líquido devedor será corrigido pela TR-Mensal, a partir da data da homologação do presente 

Plano de Recuperação Judicial.  

 

Havendo créditos trabalhistas cujos acordos sejam julgados pela Justiça do Trabalho, após a 

homologação da Recuperação Judicial, os mesmos serão adimplidos nas mesmas condições e prazos 

acima estabelecidos.  
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Todo crédito que tiver por fato gerador obrigação ocorrida anteriormente ao pedido de recuperação 

judicial se sujeita a recuperação e aos termos do Plano, ainda que a respectiva liquidação ou 

reconhecimento judicial tenha ocorrido após o ajuizamento da recuperação judicial. 

 

O valor do crédito que exceder a 150 (cento e cinquenta) Salários Mínimos será pago nas mesmas 

condições do pagamento aos credores quirografários. 

9.2 DO PAGAMENTO AOS CREDORES DA CLASSE II, III e IV 

 

Os Credores das Classes II, III e IV, serão pagos após homologação judicial do presente Plano de 

Recuperação Judicial, no prazo de 144 (cento e quarenta) meses. 

 

Os pagamentos ocorrerão de forma mensal, iniciando-se após o período de carência que será de 20 

(vinte) meses, contados a partir da homologação do presente Plano de Recuperação Judicial e deságio 

de 35% (trinta e cinco por cento).    

 

O saldo líquido devedor será corrigido pela TR-Mensal, a partir da data da homologação do presente 

Plano de Recuperação Judicial.  

9.3 CREDORES ADERENTES 

 

Os credores que não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, poderão aderir ao presente 

Plano de Recuperação Judicial como “Credores Aderentes”, obedecendo aos critérios de pagamento 

na forma e ordem aqui estabelecidos. 
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  PARTE IV – CONCLUSÃO 

 

10. QUITAÇÃO 

 

Com o pagamento dos créditos na forma estabelecida no Plano, haverá a quitação automática, plena, 

geral, irrestrita, irrevogável e irretratável, de toda a dívida sujeita ao Plano, incluindo juros, correção 

monetária, penalidades, multas e indenizações (“Quitação”). Com a ocorrência da Quitação, os 

Credores não mais poderão reclamar tais obrigações contra a OFFICE SHOP e contra qualquer de suas 

controladas, subsidiárias, coligadas, afiliadas e outras sociedades pertencentes ao mesmo grupo 

econômico, e seus respectivos diretores, sócios, agentes, funcionários, representantes, sucessores e 

cessionários. 

 

11. EFICÁCIA DO PLANO 

 

11.1 HOMOLOGAÇÃO DO PLANO 

 

Para todos os efeitos deste Plano, considera-se como data de homologação judicial do Plano a data da 

publicação no Diário Oficial da decisão judicial proferida, pelo Juízo da Recuperação, que conceder a 

recuperação judicial nos termos do art. 58 da LFRE. 

11.2 VINCULAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano, uma vez homologado pelo Juízo da Recuperação, vincula a OFFICE SHOP e todos os seus 

Credores, bem como os seus respectivos cessionários e sucessores a qualquer título. 

11.3 EXEQUIBILIDADE 

 

Este Plano constitui um título executivo extrajudicial. Os Credores poderão, individual ou 

conjuntamente, executar as obrigações decorrentes do Plano, observadas as disposições do Contrato 

de Compartilhamento. 

11.4 ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

O Plano poderá ser alterado a qualquer tempo após sua homologação judicial e antes do 

encerramento da recuperação judicial, por iniciativa da OFFICE SHOP e mediante a convocação de 

AGC. A modificação de qualquer cláusula do Plano dependerá de aprovação da OFFICE SHOP e da 

maioria dos créditos presentes à AGC, mediante a obtenção do quórum mencionado no art. 45, c/c o 

art. 58, caput e §1º, da LFRE.  
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11.5 EVENTO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO 

 

Este Plano será considerado como descumprido apenas na hipótese de atraso no pagamento de 05 

(cinco) parcelas previstas neste Plano.  

 

O Plano não será considerado como descumprido se o atraso no pagamento não ocorrer por culpa 

exclusiva da OFFICE SHOP. 

11.6 NULIDADE DE CLÁUSULAS 

 

Na hipótese de qualquer termo ou disposição do Plano ser considerada inválida, nula ou ineficaz pelo 

Juízo da Recuperação, o restante dos termos e disposições do Plano devem permanecer válidos e 

eficazes. 

11.7 ALTERAÇÃO DO PLANO 

 

Embora a forma proposta no presente Plano seja a melhor dentre as previstas em lei, outras formas 

alternativas de recuperação da empresa e de pagamento aos credores podem ser propostas, alteradas 

ou mesmo viabilizadas na Assembleia Geral de Credores, observadas as disposições previstas na Lei 

11.101/05.  

 

Tais propostas deverão ter como pressuposto a efetiva recuperação da empresa e deverão atender 

aos princípios basilares da Lei 11.101/05, que são: a preservação da empresa, proteção dos 

trabalhadores e interesse dos credores. 

 

 

12. DISPOSICÕES FINAIS 

 

12.1 EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Decorridos dois anos da homologação judicial do presente Plano sem que haja o descumprimento de 

quaisquer disposições do Plano vencidas até então, a OFFICE SHOP poderá requerer ao Juízo da 

Recuperação o encerramento do processo de recuperação judicial. Se os Credores não requererem em 

juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a convocação de uma nova AGC, ter-se-á que concordam com a 

extinção do processo. 

12.2 LEI APLICÁVEL 

 

O Plano e todas as obrigações nele previstas reger-se-ão e deverão ser interpretados de acordo com as 

leis vigentes na República Federativa do Brasil, ainda que os contratos originais que deram origem aos 

créditos contra a OFFICE SHOP sejam regidos pelas leis de outro país. 
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12.3 ELEIÇÃO DE FORO 

 

O Juízo da Recuperação será o foro como competente para dirimir toda e qualquer controvérsia ou 

disputa oriunda deste Plano, até o encerramento do processo de recuperação judicial.  

 

Após o encerramento do processo de recuperação judicial, o Juízo competente para dirimir toda e 

qualquer controvérsia ou disputa oriunda deste Plano será o da Vara de Falências, Concordatas e 

Recuperação de Empresas da Comarca de Novo Hamburgo/RS.  

 

 

 

Novo Hamburgo, 06 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Diretor 

 

 

Daniela Alves 

Contadora CRC RS nº 89.791 


