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Em 17/09/2021 foi ajuizada a presente recuperação
judicial, tendo sido requerido o seu processamento, o
deferimento de custas ao final do processo, a autorização,
em sede de tutela de urgência, para venda do imóvel de
matrícula nº22.221 do Registro de Imóveis de
Gramado(RS) e, por fim, o prazo de 60 dias para juntada
do plano de recuperação judicial.

No evento 9 foi proferida decisão indeferindo o
pagamento de custas ao final, possibilitando às Autoras o
parcelamento das custas iniciais, a nomeação da ora
Administradora Judicial para a realização de constatação
prévia, a fim de apurar se houve o preenchimento dos
requisitos legais para deferimento do processamento da
Recuperação Judicial e, por fim, determinando a juntada
de documentos pelas Autoras e informando que a tutela
de urgência seria examinada juntamente com a admissi-
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bilidade, ou não, do deferimento do processamento da
Recuperação Judicial.

A ora Administradora Judicial se manifestou no
Evento 18, apresentando o laudo de constatação prévia,
na forma a qual foi determinada, acompanhada de seus
anexos, em especial a sentença de Ação Cautelar Fiscal e
os termos de parcelamentos dos débitos fiscais.

No Evento 25 as Autoras apresentaram documentos
e esclarecimentos sobre os apontamentos realizados no
laudo de constatação prévia, bem como demonstrando
como pretendem destinar os valores a serem obtidos
com a alienação postulada em sede de tutela de urgência.

Em 30/09/2021, no Evento 28, foi deferido o
processamento da Recuperação Judicial das
Recuperandas, com o indeferimento da tutela de
urgência, determinando a estas que prestassem mais
esclarecimentos e, após manifestação da Administradora
Judicial, voltasse o feito para exame do pedido.

Foram expedidos os ofícios nos Eventos 41 a 50, 60 a
61 e 65 a 66, bem como que a União, Estado e municípios
de Novo Hamburgo e Campo Bom foram intimados nos
Eventos 40, 36, 39 e 38, respectivamente, ainda não
havendo se manifestado.



No Evento 54 a Administradora Judicial manifestou-
se aceitando o encargo, enquanto as Recuperandas
manifestaram-se no Evento 53, apresentando relação de
credores retificada e com débitos atualizados até 17/09/21,
informando que os débitos em discussão judicial foram
mantidos com valores históricos; sobre os créditos
extraconcursais, que restringiram-se ao passivo fiscal, pois
não detêm débitos garantidos pelas modalidades
referidas no art. 49, §3º, da LREF e, por fim, que estava
elaborando a documentação necessária para apreciação
do pedido de tutela de urgência.

No Evento 57 as Recuperandas juntaram as
informações determinadas pelo juízo para nova
apreciação sobre a tutela de urgência, bem como
requereram a intimação da procuradoria da Fazenda
Nacional em caráter de urgência. A Administradora
Judicial, no Evento 58, requereu a homologação de
acordo tabulado com as Recuperandas referente a
honorários, bem como informou ter procedido o envio
das correspondências aos credores.

No despacho do Evento 62 foi homologada a
pactuação de honorários entre as Recuperandas e a
Administradora Judicial, foi mantido o prazo
anteriormente deferido para intimação da Fazenda Naci -

onal, bem como determinado se manifestasse a
Administradora Judicial sobre a venda do imóvel, para fins
de apreciação da tutela de urgência.

No Evento 65 consta ofício da Receita Federal
informando que foi alterado o cadastro para refletir o
processamento da Recuperação Judicial das empresas
relacionadas no ofício por eles recebido.

As Recuperandas manifestaram-se no Evento 67
requerendo a expedição de ofício ao Banco Bradesco e ao
Banrisul para que fosse determinado a estas que
estornassem nas contas bancárias da Recuperanda Wall
System os valores debitados após 17/09/21, bem como o
cancelamento do agendamento do débito automático ou
qualquer outro tipo de cobrança, das parcelas futuras
referentes aos contratos submetidos à Recuperação
Judicial.

A Administradora Judicial veio aos autos, no Evento
70, manifestar-se sobre a tutela de urgência requerida
pelas Recuperandas, entendendo que o pleito das
Recuperandas condiz com a realidade demonstrada nas
demonstrações contáveis e documentação
complementar solicitada, opinando pelo deferimento do
pleito, bem como informando que houve o pagamento
de credores cujos créditos se encontram abarcados pelos



efeitos da Recuperação Judicial.
No Evento 72 o Estado do Rio Grande do Sul se

manifestou apontando os débitos fiscais existentes em
nome das Recuperandas, aduzindo que a falta de
regularização da situação fiscal constitui causa impeditiva
da concessão da recuperação judicial, inclusive podendo
ser fundamento à decretação da falência, requerendo a
intimação das Recuperandas - e ciência da
Administradora Judicial - dos termos da manifestação e
para que regularizem a sua situação fiscal perante a
Fazenda Pública Estadual.

Foi autorizada, no Evento 73, a venda direta do
imóvel no município de Gramado, nas condições
estipuladas naquela decisão, devendo ser observado o
valor da avaliação, com a necessidade de ser submetido
ao juízo eventual oferta por menor valor ou que não
contemple a modalidade de pagamento à vista, além da
necessidade de ulterior prestação de contas. Após, foi
deferido o pleito das Recuperandas do Evento 67, sendo
determinada a expedição de ofícios aos bancos Banrisul e
Bradesco para que providenciem na imediata restituição
dos valores retidos após o ajuizamento do pedido de
Recuperação Judicial, bem como para absterem-se de
bloquear, reter ou compensar valores.

Por fim foi determinada a intimação da
Administração para apresentação da minuta do Aviso aos
Credores, do art. 66, §1º, I, e, cumprida esta etapa, a sua
publicação de modo conjunto com o edital do art. 7º, §1º ,e
art. 52, §1º, da LREF, bem como a intimação das
Recuperandas sobre a manifestação do Estado do Rio
Grande do Sul.

Nos Eventos 82 e 83 foram expedidos os ofícios aos
bancos Banrisul e Bradesco, na forma determinada no
despacho do Evento 73. No Evento 84 foi requerido, pelo
Banrisul, o seu cadastramento na condição de interessado
e, no Evento 93, o Ministério Público deu ciência do
despacho do Evento 73.

No Evento 94 houve a confirmação do pagamento
de custas judiciais e, no Evento 95, foram juntados os
ofícios recebidos da Junta Comercial do Rio Grande do
Sul, dando ciência do deferimento do processamento da
Recuperação Judicial das Recuperandas.

As Recuperandas manifestaram-se no Evento 108,
informando que apesar de terem sido enviados os ofícios
aos bancos Banrisul e Bradesco, estes ainda não haviam
atendido à determinação do Evento 73, requerendo fosse
arbitrada multa diária às instituições financeiras até o
efetivo cumprimento da medida. No tocante à manifesta-



ção do Estado do Rio Grande do Sul, informaram as
Recuperandas que o Estado incluiu créditos prescritos na
relação das dívidas tributárias, requerendo
esclarecimentos. Por fim, informaram sobre o pagamento
da primeira parcela das custas judiciais, bem como que
estão em tratativas com profissionais do setor imobiliário
para prospecção de interessados no imóvel de Gramado.

As Recuperandas manifestaram-se no Evento 108,
informando que apesar de terem sido enviados os ofícios
aos bancos Banrisul e Bradesco, estes ainda não haviam
atendido à determinação do Evento 73, requerendo fosse
arbitrada multa diária às instituições financeiras até o
efetivo cumprimento da medida. No tocante à manifesta

No Evento 109 as Recuperandas reiteraram sua
manifestação do Evento 108, no tocante a aplicação de
multa às instituições financeiras, juntando extratos
comprovando suas alegações. No Evento 111 voltam aos
autos informando que o Banco Bradesco seguia
procedendo os descontos, enquanto que o Banco
Banrisul, apesar de aparentemente ter suspendido os
descontos, não havia estornado os valores.

O Banco Bradesco manifestou-se no Evento 112
informando que procedeu o estorno dos valores, juntando
extrato, bem como que procedeu o bloqueio dos débitos

do contrato para que não houvessem mais descontos. Por
fim, requereu seu cadastramento nos autos da
Recuperação Judicial como interessado.

Sobreveio despacho no Evento 114, o qual entendeu
por cumprida a determinação, pelo Banco Bradesco, de
estorno dos valores descontados, dentro do prazo
estipulado. No tocante ao Banrisul, determinou às
Recuperandas que juntassem extrato de movimentação
bancária após o dia 25 de outubro, para que fosse possível
apurar se houve ou não, a efetiva restituição de valores
dentro do prazo assinalado judicialmente e, somente
então, haver deliberação judicial sobre o assunto. Por fim,
determinou o cadastramento do Banco Bradesco nos
autos.

O Banco Banrisul veio aos autos no Evento 122
informando que cumpriu a determinação judicial,
juntando comprovante de estorno dos valores. Ato
contínuo, as Recuperandas se manifestaram no Evento
129 alegando que o Banco Banrisul cumpriu a medida
parcialmente, havendo valor expressivo a ser estornado e,
assim, reiterou a fixação de multa diária.

A Administradora Judicial juntou, no Evento 130, a
minuta do Edital de Aviso aos Credores, nos termos do art.
66, §1º, da LREF, atendendo o despacho do Evento 77.



No Evento 131 as Recuperandas vêm aos autos
informar que o Banco Banrisul ainda não havia procedido
o estorno dos valores debitados indevidamente, bem
como que receberam notificação do SERASA informando
que o Banco solicitou a inclusão da Recuperanda Wall
System no Serviço Central de Proteção ao Crédito, em
razão de contrato que as Recuperandas alegam
desconhecer, juntando os contratos firmados com o
referido banco. Reiteraram, assim, os requerimentos da
manifestação do Evento 129, bem como requereram a
expedição de ofício ao SERASA para cancelamento da
inscrição da empresa Wall System no Serviço Centra de
Proteção ao Crédito.

No Evento 135 houve despacho deferimento a
expedição de ofício ao SERASA determinando o
cancelamento da inscrição da empresa Wall System no
Serviço Centra de Proteção ao Crédito. Restou
determinado, também, ao Banco Banrisul o ônus de
demonstrar a regularidade dos débitos, mediante
escorreita comprovação de que não se trata de dívida
sujeita à recuperação judicial, bem como a intimação do
referido Banco para dizer sobre a alegação de
cumprimento parcial, devendo comprovar, no mesmo
prazo, a restituição integral ou a extraconcursalidade dos

débitos posteriores, sob pena de multa diária. Por fim, foi
determinado o encaminhamento para publicação o Aviso
aos Credores sobre a venda do imóvel, ficando cientes da
caução fixada em R$1.000.000,00.

Por fim, no Evento 144 foi expedido ofício ao
SERASA, em atenção ao determinado no Evento 135.

Impende ressaltar que pende de publicação o edital
do artigo 7, §1º, e o do artigo 52, §1º, ambos da LREF, na
forma determinada no despacho do Evento 73.

No tocante ao disposto no artigo 22, I, “m”, da LREF,
informa que não foram enviados ofícios ou solicitações
por outros juízos e órgãos públicos.
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