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EXMO. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL EMPRESARIAL DA 

COMARCA DE NOVO HAMBURGO, RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sob n. 

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 sob n. 89.489.090/0001-30; INDÚSTRIA DE MODULADOS DIMELLO 

LTDA., sociedade empresária com sede na Rua Guararapes, n. 299, na cidade de Novo 

Hamburgo, inscrita no CNPJ sob 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. 88.725.387/0001-94, 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; por seus 

Advogados que esta subscrevem (os quais recebem as intimações em Porto Alegre, 

RS, na Av. Carlos Gomes, 651, cj. 701)1, vêm ajuizar PEDIDO DE RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL nos termos da Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, mediante as razões 

de fato e direito que adiante seguem. 

 
1 Instrumentos de mandado seguem em anexo. 
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1. DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO 

 

O juízo competente para apreciar o pedido de Recuperação 

Judicial e Falência é aquele do principal estabelecimento do devedor, conforme 

preceitua o art. 3o2 e o Art. 69-G, §2º3 da Lei 11.101/2005. 

Ao fixar como o juízo competente para a tramitação da 

recuperação judicial o do “principal estabelecimento”, pretendeu o Legislador 

afastar a relação formal entre a competência processual e a sede estatutária ou 

contratual da sociedade devedora, dando preferência à noção econômica do 

estabelecimento.  

Tal diferenciação tem por objetivo assegurar que o juízo 

responsável pela condução e fiscalização do processo assim o faça de forma 

mais efetiva e mais próxima da realidade4, tendo em vista que está mais próximo 

do centro vital das principais atividades da sociedade, onde se encontra o maior 

volume dos negócios das sociedades e, na maioria das vezes, o centro mais 

expressivo em termos patrimoniais. 

Com exceção da HANORD, todas as demais empresas do 

grupo estão sediadas em Novo Hamburgo, onde está localizada (i) a maior parte 

dos ativos sociais, (ii) onde está o principal centro de atividade do grupo, e (iii) 

onde estão a maioria dos credores das devedoras5.  

 
2 Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar 
a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora 
do Brasil. 
3 Art. 69-G. Os devedores que atendam aos requisitos previstos nesta Lei e que integrem grupo sob controle societário 
comum poderão requerer recuperação judicial sob consolidação processual.  
(...) 
§ 2º O juízo do local do principal estabelecimento entre os dos devedores é competente para deferir a recuperação 
judicial sob consolidação processual, em observância ao disposto no art. 3º desta Lei.  
4SALLES DE TOLEDO, Paulo F.C. Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. 2. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.13-14.  
5No mesmo sentido vide a lição de Fábio Ulhoa Coelho em: COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de falências e de 
recuperação de empresas. 10. Ed. São Paulo: saraiva, 2014, p. 61. 
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Consequentemente, é atraída a competência desta Vara para 

apreciar o requerimento de processamento da Recuperação Judicial –, pois 

nessa comarca estão localizados os principais ativos desta recuperação judicial: 

a instalação da fábrica e sede da WALL SYSTEM e os imóveis mais valiosos de 

propriedade da HANORD.  

Por todos estes aspectos fáticos e jurídicos, tendo em vista os 

reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema6, a Comarca de 

Novo Hamburgo, sendo local do “principal estabelecimento” do Grupo, detém 

competência para processar este pedido de recuperação judicial. 

 
6REsp 1006093/DF, CC 32.988/RJ e CC 21.896/MG. 
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2. DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL: SUCESSÃO EMPRESARIAL 

RECONHECIDA JUDICIALMENTE NO ÂMBITO TRIBUTÁRIO. 

 

Este pedido de recuperação de empresa é formulado por mais 

de uma sociedade, as quais atualmente formam um grupo empresarial de fato. 

Apesar de sociedades com corpo societário distinto, por conta 

de demanda judicial com trânsito em julgado que atribuiu responsabilidade 

solidária a todos os Réus, criou uma situação fática que levou a uma operação 

integrada, com centro de comando, estratégico, financeiro e operacional 

exercido, na prática, no âmbito da WALL SYSTEM em Novo Hamburgo e, no 

que interessa para o requerimento de consolidação substancial, com 

passivo entrelaçado.  

Em medida cautelar fiscal promovida pela União em 20107, foi 

determinada liminarmente a indisponibilidade de todos os bens das sociedades 

Rés.  

Em 2014, sobreveio sentença na referida cautelar fiscal 

confirmando a liminar deferida e reconhecendo a sucessão empresarial das 

empresas do grupo. As sociedades que tinham um sócio comum, Sr. Ivonir, hoje 

falecido, se mantem ativas apenas para administração de seu passivo fiscal - 

Dimello Materiais de Construção Ltda., Indústria de Modulados Dimello Ltda., 

Dicasa Comércio e Representações Ltda. e Divider Divisórias Ltda.-, tiveram 

suas obrigações fiscais redirecionadas para a HANORD e a WALL SYSTEM, 

sociedades do grupo que ainda estão em operação exercendo atividade 

econômica organizada.  

 
7 n. 5004675-36.2010.404.7108 
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Em 2014, a WALL estava no auge da sua produção e 

faturamento, expandindo sua atividade de industrialização de sistemas 

ambientais internos de alta tecnologia, razão pela qual realizou acordo com o 

Fisco para o parcelamento do débito tributário que lhe havia sido redirecionado8, 

de modo que tais obrigações foram incorporadas ao seu passivo e registradas 

na sua contabilidade. 

A autonomia jurídica e patrimonial das Requerentes foi 

rompida, os ativos do grupo, concentrados na Hanord e Wall System, 

respondem, portanto, pelo passivo tributário de todas as sociedades.  

O Art. 69-J9 da Lei 11.101/2005 estabelece a possibilidade de, 

excepcionalmente, ser autorizada a consolidação substancial de ativos e 

passivos de devedores integrantes do mesmo grupo econômico quando 

constatada a interconexão e a confusão entre ativos ou passivos, entre 

outros requisitos. O Art. 69-K da Lei 11.101/200510, por sua vez, estabelece que 

em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos dos devedores 

serão tratados como se pertencessem a um único devedor.  

A consequência da consolidação substancial prevista na 

Lei 11.101/2005, portanto, já é uma realidade entre as sociedades 

Requerentes, de modo que o seu reconhecimento no processo de recuperação 

 
8 Termo de Responsabilidade Solidária em anexo. 
9 Art. 69-J. O juiz poderá, de forma excepcional, independentemente da realização de assembleia-geral, autorizar a 
consolidação substancial de ativos e passivos dos devedores integrantes do mesmo grupo econômico que estejam 
em recuperação judicial sob consolidação processual, apenas quando constatar a interconexão e a confusão entre 
ativos ou passivos dos devedores, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo 
dispêndio de tempo ou de recursos, cumulativamente com a ocorrência de, no mínimo, 2 (duas) das seguintes 
hipóteses:     
I - existência de garantias cruzadas;       
II - relação de controle ou de dependência;   
III - identidade total ou parcial do quadro societário; e     
IV - atuação conjunta no mercado entre os postulantes. 
10 Art. 69-K. Em decorrência da consolidação substancial, ativos e passivos de devedores serão tratados como se 
pertencessem a um único devedor. 
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judicial é necessário para vestir de juridicidade a situação pré-existente entre as 

sociedades perante todos os demais credores e não apenas ao Fisco. 

A adoção de uma perspectiva atomizada no âmbito desta 

recuperação judicial seria medida descolada da realidade reconhecida em 

relação aos débitos tributários, além de justamente por essa razão, ter grave 

potencial destrutivo sobre a eficácia do sistema da Lei 11.101/2005 em termos 

de maximização dos ativos, satisfação dos credores e preservação da empresa. 

Muito embora a atividade e os ativos estejam concentrados 

nas Requerentes Hanord e Wall System, a reestruturação das obrigações delas 

e vinculação dos seus ativos a esse fim sem a consideração dos débitos das 

demais sociedades, que já lhes foram redirecionados e estão incorporados na 

sua contabilidade, seria um verdadeiro contrassenso aos objetivos e à eficácia 

da recuperação judicial.   

Assim, estão presentes os requisitos para o processamento 

desta recuperação judicial de forma consolidada substancialmente nos termos 

dos Art. 69-J e seguintes da Lei 11.101/2005. 

 

3. DO BREVE HISTÓRICO DO GRUPO: EMPRESA FAMILIAR LIGADA À 

CONSTRUÇÃO CIVIL E PARCERIA COM NORTE-AMERICANOS.  

 

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 
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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; 

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. 

Como referido anteriormente, 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. 
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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 

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 
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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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E 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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4. DAS CAUSAS DA CRISE DA WALL:  QUEDA DE INVESTIMENTOS NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E NOVA CONFIGURAÇÃO DO MERCADO. 

 

A crise no setor de construção civil evidenciada em 2016 

somada aos efeitos da cautelar fiscal acima descrita impactou reflexamente nos 

resultados da WALL SYSTEM.  

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 todo11, 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 

 
11 https://www.fiesp.com.br/observatoriodaconstrucao/noticias/pib-da-construcao-civil-cai-11-no-segundo-trimestre/ 
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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.  

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. 

12 

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. 

 
12 A propósito ver obra de WARDE, Walfrido. O espetáculo da corrupção: como um sistema corrupto e o 
modo de combatê-lo estão destruindo o pais. SP: Leya, 2018. 
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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 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. 

A responsabilidade solidária pelos débitos tributários das 

demais sociedades do grupo perante a União e o recente inadimplemento de 

alguns dos parcelamentos fiscais em razão da escassez financeira, fulminaram 

os esforços para superação da crise por meios extrajudiciais. 
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Para a celebração de contratos novos, ainda em fase de 

habilitação e apresentação de orçamentos, são exigidas da WALL, entre outros 

documentos, certidões negativas de débito, as quais ela não dispõe. Por outro 

lado, o passivo tributário do grupo é inferior ao seu patrimônio, conforme 

demonstram os laudos de avaliação e a discriminação dos débitos fiscais em 

anexo, entretanto, a sombra das execuções fiscais afasta a possibilidade de 

disponibilização dos ativos do grupo para fazer frente ao equacionamento da 

dívida. 

O contexto acima descrito resume as principais causas 

concretas da crise financeira enfrentada pelas Requerentes e, de forma geral, 

pelo mercado brasileiro, impedindo a empresa de arcar tempestivamente com as 

despesas decorrentes das suas atividades, incluindo obrigações financeiras, 

tributos, fornecedores, manutenção de suas instalações, além de parte da folha 

de pagamento. 

Diante desse cenário, a Recuperação Judicial passou a ser 

considerada a última alternativa para que a empresa 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 

sua história de realizações tão marcantes tenha continuidade. 

 

 

5. DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCESSAMENTO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL  

 

O instituto da recuperação judicial apresenta-se como um 

mecanismo voltado à preservação da atividade produtora de bens e serviços, 

cumpridora de importante função social, dando amparo legal a todos que, por 
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diversas circunstâncias, entram em crise econômico-financeira, mas que, apesar 

disso, mostram viabilidade do seu empreendimento. 

As Requerentes atendem a todos os requisitos não só para o 

processamento da recuperação judicial, como também para a aprovação do 

projeto de reorganização que será apresentado aos credores, sendo importante 

destacar que nenhuma delas faliu, nem obteve concessão de recuperação 

judicial que pudesse obstar este pedido.  

Ademais, para instruir este pedido, as Requerentes trazem à 

colação os documentos fiscais e contábeis exigidos pelo art. 51 e seus incisos 

da Lei 11.101/05, retratando com rigor a difícil situação financeira, a saber: 

(1) demonstrações contábeis relativas aos três últimos anos 

das sociedades WALL SYSTEM e HANORD, compostas pelos respectivos 

balanços patrimoniais; demonstrações de resultados acumulados; 

demonstrações do resultado desde o último exercício social; e relatório de fluxo 

de caixa e de sua projeção; 

Não são apresentadas demonstrações contábeis das 

sociedades Dimello Materiais de Construção Ltda., Indústria de Modulados 

Dimello Ltda. Dicasa Comércio e Representações Ltda. e Divider Divisórias 

Ltda., pois essas sociedades estão sem operação desde antes de 2009, além de 

que em razão da responsabilidade solidária assumida perante a Receita, seus 

débitos e créditos estão incorporados nos balanços da WALL SYSTEM e da 

HANORD. 

(2) relação nominal dos credores sujeitos ou não à 

recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a 

indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza e o valor 

atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos 

vencimentos; 
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(3) relação integral dos empregados com respectivas funções, 

salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente 

mês de competência e a discriminação dos valores pendentes; 

(4) certidões de regularidade no Registro Público de 

Empresas Mercantis do Estado do Rio Grande do Sul, bem como os atos 

constitutivos atualizados e os instrumentos de nomeação dos atuais 

administradores; 

(5) relação dos bens particulares dos sócios controladores e 

administradores; 

(6) extratos bancários atualizados das contas bancárias; 

(7) certidões expedidas pelo cartório de protestos de Novo 

Hamburgo; 

(8) relação de todas as ações judiciais em que figuram como 

parte, inclusive de natureza trabalhista com os respectivos valores; 

(9) certidões expedidas pelo Distribuidor do Poder Judiciário 

Gaúcho, em cumprimento à exigência do art. 48, incisos I, II, III e IV da Lei 

11.101/2005; 

(10) relatório detalhado do passivo fiscal; 

(11) relação de bens e direitos integrantes do ativo não 

circulante. 

Assim, em obediência ao previsto no § 1º do art. 51 da Lei 

11.101/05, as Requerentes colocam à disposição desse MM. Juízo seus 

livros de escrituração contábeis, o que preenche todos os requisitos para 

o processamento deste pedido, o que desde já é requerido.  
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6. DO PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL 

Conforme exposto nesta petição inicial, a severa escassez de 

capital de giro foi elemento determinante para o ajuizamento desta Recuperação 

Judicial. 

 As Requerentes têm pouca disponibilidade de caixa e os 

demonstrativos contábeis em anexo demonstram a ausência de liquidez 

imediata, razão pela qual postulam seja deferido o diferimento do pagamento 

das custas processuais, para que elas sejam adimplidas ao final do feito, 

conforme Art. 63, II, da Lei 11.101/200513, o que tem por fundamento o art. 5º, 

XXXIV da Constituição Federal, o art. 47 da Lei 11.101/14 e a jurisprudência do 

TJRS14. 

Subsidiariamente, nos termos do Art. 98, §6º do CPC, requer 

seja concedido o parcelamento das custas processuais. 

 

7. DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA: AUTORIZAÇÃO PARA 

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 300 DO CPC E ART. 7-B DA LEI 11.101/2005. 

NECESSÁRIA CAPITALIZAÇÃO DA EMPRESA E EQUALIZAÇÃO DO 

PASSIVO FISCAL. 

Enuncia o Art. 300 do CPC/2015 que “(a) tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

 
13 Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por 
sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: 
(...) 
II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas; 
14 AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. CONHECIMENTO DO RECURSO COM FULCRO NO TEMA 
988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA COM POUCA DISPONIBILIDADE EM CAIXA. 
DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE DIFERIR O PAGAMENTO DAS 
CUSTAS INICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. CASO CONCRETO. 1. Em que pese a insurgência da agravante seja 
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Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão 

presentes no caso concreto. 

A probabilidade do direito evidencia-se pelos próprios 

documentos que instruem esta petição inicial, os quais demonstram a crise 

financeira à qual as Requerentes estão submetidas: sem capital de giro 

suficiente para financiar a sua atividade, cumprir e celebrar novos contratos, e 

com dificuldades para adimplir despesas básicas de manutenção da operação 

industrial da WALL, inclusive a folha de pagamento. 

Como referido no item 3 desta petição, que trata das causas 

da crise, dadas as novas configurações do mercado e a força econômica dos 

clientes da WALL, que ditam o ritmo das operações, a WALL precisa fornecer 

produtos e prestar serviços aos seus clientes sem qualquer adiantamento do 

preço. A WALL somente recebe conforme for finalizando as instalações, o que 

gera um déficit de caixa insustentável na empresa, que não dispõe de capital 

próprio para financiar suas atividades. 

Soma-se a isso a inflação dos preços dos insumos da 

atividade industrial que encarecem os custos de produção e tornam os valores 

dos contratos em andamento defasados, gerando acúmulo de passivo e exigindo 

renegociação com clientes muitas vezes envoltos na mesma situação, o 

 
relativa à decisão que indeferiu o pedido de pagamento de custas ao final do processo e tal hipótese não encontre 
guarida no rol taxativo do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do Código de Processo Civil, o e. Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 da sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, assentou a 
seguinte tese: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de 
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 
2. Quanto à questão de fundo, o objeto de pretensão do presente recurso de agravo de instrumento consubstancia-
se na possibilidade de diferimento do pagamento das custas iniciais ao final do processo. 3. Nessa linha de 
argumentação, tendo em vista que a empresa trouxe aos autos os balancetes atualizados dos meses de julho, agosto 
e setembro, de molde que, no caso em questão, e que tais documentos demonstram a situação de impossibilidade 
de pagamento das custas (ainda que parceladas em 24 meses) neste momento processual. 4. Assim, por força do 
principal objetivo da recuperação judicial, insculpido no art. 47 da Lei n° 11.101/2005, pelo demonstrado no último 
balancete acostado aos autos, bem como amparando-me em ponderação e moderação, no caso concreto, é possível 
a flexibilização do pagamento das custas iniciais, com o seu diferimento, devendo serem recolhidas ao final do 
processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083138891, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 15-04-2020) 
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resultado é a maior extensão dos prazos de recebimento e o estrangulamento 

financeiro da Wall. 

 

Por conta dessa realidade, a capitalização da WALL é medida 

essencial e urgente, cujo não atendimento configura o próprio perigo de dano ou 

risco ao resultado útil deste processo de recuperação judicial, afinal, sem o 

aporte de capital de giro, dada as atuais exigências do mercado, a WALL não 

tem como assumir novos contratos. Ainda, as demonstrações contábeis que 

instruem este pedido e relatório do passivo fiscal comprovam que esperar a 

deliberação do seu Plano de Recuperação Judicial pode agravar ainda mais a 

crise financeira da WALL, ante o risco de não cumprimento de obrigações já 

assumidas perante clientes e de iminentes medidas expropriatórias pelo Fisco. 

Sem crédito no mercado, a WALL precisa amparar-se no 

próprio patrimônio do grupo para obter a liquidez exigida para manter sua 

operação e renegociar seu passivo fiscal.  

O patrimônio do grupo é composto por imóveis de valor 

significativo, alguns relacionados diretamente com a atividade industrial, outros 
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que em nada impactam a sua operação. É sobre estes últimos que as 

Requerentes pretendem obter autorização judicial para dispor neste momento. 

A HANORD é proprietária de imóvel residencial (apartamento) 

situado na cidade de Gramado, RS, inscrito no Registro de Imóveis desse 

município sob n. 22.221 e avaliado em R$1.000.000,00, quantia suficiente para 

dar fôlego ao caixa da WALL, impulsionar a sua atividade e até mesmo 

possibilitar a transação sobre créditos inscritos em dívida ativa da União, nos 

termos do Art. 10-C, da Lei 10.522/2020, a fim de obter certidões negativas e 

viabilizar novos contratos.  

No entanto, nos termos do Art. 66 da Lei 11.101/200515,   após 

a distribuição do pedido de recuperação judicial qualquer ato de disposição sobre 

bens e direitos do ativo não circulante das devedoras depende de autorização 

judicial. 

Por essa razão que, nos termos do Art. 300 do CPC e com 

base nos Arts. 7-B, 47 e 66 da Lei 11.101/2005, as Requerentes postulam seja 

autorizada a alienação do imóvel de matrícula 22.221 do Registro de Imóveis de 

Gramado, RS, cujo produto da alienação será aportado no capital de giro da 

empresa e na equalização do seu passivo fiscal. 

Outrossim, necessária que a venda ocorra com autorização 

judicial para que incidam os efeitos do §3º do Art. 66, da Lei 11.101/2005. 

Em atendimento aos pressupostos de transparência, 

publicidade e informação aos credores, as Requeridas se comprometem a 

prestar constas específicas sobre a liquidação do referido ativo perante este MM. 

Juízo. 

 

 
15 Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou 
direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização 
do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano 
de recuperação judicial. 
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8. PEDIDO E REQUERIMENTOS: 

Isto posto, REQUER que Vossa Excelência: 

a) DEFIRA o processamento do pedido de recuperação judicial do grupo 

societário em consolidação substancial nos termos do Art. 69-K da Lei 

11.101/2005, com a nomeação de administrador judicial e tomada de todas as 

ulteriores providências previstas no art. 52 da 11.101/05; 

b) DEFIRA o diferimento do pagamento das custas processuais, para que as 

Requerentes venham a recolhê-las apenas ao final do processo, conforme 

fundamentação acima colacionada; subsidiariamente, com base no Art. 98, §6º 

do CPC, conceda o parcelamento das custas; 

c) CONCEDA a tutela de urgência requerida e autorize a alienação do imóvel 

de matrícula 22.221 do Registro de Imóveis de Gramada, RS, nos termos do Art. 

300 do CPC e Arts. 47 e 66 da Lei 11.101/2005; 

d) CONCEDA o prazo de 60 (sessenta) dias para as Requerentes 

apresentarem o plano de recuperação judicial, nos termos do art. 53 da 

11.101/05; 

À causa é atribuído o valor dos créditos submetidos à 

recuperação judicial: R$ 2.364.139,50 (dois milhões e trezentos e sessenta e 

quatro mil e cento e trinta e nove Reais e cinquenta centavos) 

Novo Hamburgo, 17 de setembro de 2021. 

 
 

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

Marcela Lauer 
OAB.RS 96.759 


