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O presente trabalho tem por objeto proceder a
constatação prévia sobre as reais condições de
funcionamento das empresas Requerentes,
tomando por base o contexto mercadológico,
fiscal e operacional, assim como análise da
regularidade e completude da documentação
acostada junto à exordial, a fim de apontar o
preenchimento dos requisitos formais impostos
pela Lei nº11.101/2005.

Afora isso, verificar, também, se a situação das
empresas contempla os elementos necessários
para a caracterização da consolidação
substancial, nos termos do artigo 69-J, com base
na documentação disponibilizada pelas
empresas, compreendendo aquelas constantes
nos autos e as entregues quando na visita in loco,
dando subsídios ao magistrado para avaliação do
seu cabimento ou não.

INTRODUÇÃO



HISTÓRICO DAS EMPRESAS

Breve análise do histórico das Requerentes e 
composição social.



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. Atualmente se encontra
sem atividade.
Composição do quadro social (28/12/1987):

Cr$ 1.876.875,00 IVONIR DE MELLO CARDOSO

ANEXO2Cr$ 58.500,00 NILTON RIZZON SALVADOR

Cr$ 14.625,00 LOURDES MARISA BROCHIER 
CARDOSO



INDÚSTRIA 
DE 
MODULADOS 
DIMELLO 
LTDA. 

Constituída em 1983, tinha por objeto a fabricação
de móveis, forros, paredes divisórias de madeira e
pisos industriais. Atualmente se encontra sem
atividade.

Composição do quadro social (12/08/1987):

Cr$ 333.000,00 IVONIR DE MELLO 
CARDOSO Documentação 

complementar 
anexa.Cr$ 37.000,00 LOURDES MARISA 

BROCHIER CARDOSO



DICASA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTA-
ÇÕES 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
DIMELLO. Atualmente se encontra sem atividade.

Composição do quadro social (26/09/1990):

Cr$ 39.900,00 IVONIR DE MELLO 
CARDOSO

ANEXO2
Cr$ 17.100,00 LOURDES MARISA 

BROCHIER CARDOSO



DIVIDER 
DIVISÓRIAS 
LTDA. 

Fundada em 1992 como resultado de uma
parceria para importação e distribuição de
produtos da Hufcor Inc. (EUA) no Brasil.
Atualmente se encontra sem atividade.

Composição do quadro social (22/06/1999):

R$ 1,45 IVONIR DE MELLO 
CARDOSO

ANEXO2
R$ 0,36 LOURDES MARISA 

BROCHIER CARDOSO



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 SYSTEM.

Composição do quadro social (31/05/2021):

R$ 49.000,00 TERESA MARTINELLI

ANEXO2R$ 1.000,00 LOURDES MARISA 
BROCHIER CARDOSO



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.
Destaca-se que, atualmente, é a única empresa
do grupo que possui funcionários.

Composição do quadro social (31/07/2020)

R$ 259.000,00 TERESA MARTINELLI

ANEXO2R$ 224.000,00 LOURDES MARISA BROCHIER 
CARDOSO

R$217.000,00 QUOTAS EM TESOURARIA



CAUSAS DA ATUAL CRISE 
FINANCEIRA



Alegam que hoje, por não disporem mais das
certidões de regularidade fiscal e financeira, não
conseguem mais operar diretamente com seus
antigos clientes, necessitando de intermediários ou
de capital próprio inexistente para bancar a
produção de seus produtos, que outrora eram
financiados através de adiantamentos realizados
pelo próprio cliente.

Por fim, afirmam, em conclusão, que a recuperação
Judicial é a última alternativa, eis que não
conseguem mais gerar a receita necessária para
manutenção das suas atividades produtivas.

Segundo relataram as Requerentes, a crise no setor
de construção civil evidenciada em 2016, somada
aos efeitos da Medida Cautelar Fiscal n° 5004675-
36.2010.404.7108/RS, manejada pela União –
Fazenda Nacional, em face das empresas Dicasa
Comércio e Representações Ltda, Dimello Materiais
de Construção Ltda, Divider Divisórias Ltda, Hanord
do Brasil Ltda, Indústria de Modulados Dimello
Ltda, Ivonir de Mello Cardoso, Wall System –
Sistemas Modulares, impactou enormemente o
grupo, implicando em uma série de dificuldades.

Acrescido aos problemas anteriores, acabou
fazendo investimentos consideráveis para
fabricação de novos produtos (Série 600) que não
resultaram no retorno financeiro esperado.

Mais, com a pandemia de COVID19, o segmento de
mercado da principal empresa do grupo, Wall
System, restou praticamente paralisado por quase
um ano.



PERFIL DO PASSIVO



Passivo concursal
A composição do passivo concursal
compreende em seis credores na Classe I,
representando a monta de R$181.584,51; vinte
e três credores na Classe III, representando a
monta de R$1.890.005,00; e oito credores na
Classe IV, representando a monta de
R$292.549,99, totalizando R$2.364.139,50.



Passivo fiscal
O passivo fiscal atinge a monta de
R$13.466.205,83, com maior representatividade
os da esfera federal, alcançando 50,9% do total.
Do passivo total, há o parcelamento de
R$1.530.654,90 (11,34% do total do passivo).

Frisa-se que os impostos não parcelados não
estão atualizados, representando valor inferior
ao devido.

Empresa Estadual Federal FGTS Municipal Total Geral
WALL SYSTEM 3.746.439,98 5.689.410,14 231.609,78 355.003,49 10.022.463,39
IND DIMELLO 1.731.058,41 428.134,58 7.537,65 2.166.730,64
DIMELLO MAT 226.523,29 372.498,41 14.986,90 614.008,61
DIVIDER 190.312,34 240.319,87 430.632,21
HANORD 82.564,93 107.836,62 190.401,55
DICASA 41.969,44 41.969,44
Total Geral 5.894.334,02 6.854.897,37 254.134,33 462.840,11 13.466.205,83



PROCESSOS JUDICIAIS EM 
ANDAMENTO



As Requerentes possuem, atualmente, 87 ações
judiciais, figurando como Rés em 86 destas,
sendo a sua maioria (78) ações de Execução
Fiscal, 04 ações diversas, 04 Reclamatórias
Trabalhistas e 01 ação de Embargos à Execução.

Ações Judiciais diversas Reclamatórias trabalhistas
Embargos à Execução Execuções Fiscais



ANÁLISE 
ECONÔMICO-FINANCEIRA



Ativos e passivos
O ATIVO contábil das Requerentes reduziu de
R$ 13,1 milhões, em 2017, para R$ 8,6 milhões em
2021, e é composto principalmente de estoques
e imobilizado.

Os imóveis foram avaliados em R$ 10,5 milhões,
constituindo uma reserva de ativos não
representada nos saldos contábeis de R$ 7,6
milhões.

As informações apresentadas consideram as demonstrações contábeis 
consolidadas das empresas HANORD e WALL SYSTEM



Endividamento

O endividamento vem crescendo nos últimos
períodos, chegando a representar, no balancete
de 08/2021, o equivalente a 184,02% de seus
ativos.

As informações apresentadas consideram as demonstrações contábeis 
consolidadas das empresas HANORD e WALL SYSTEM



Capacidade de 
pagamento

Em consequência, a liquidez vem diminuindo,
sendo que o índice constatado em 08/2021 é de
R$ 0,54 de ATIVO para cada R$ 1,00 de dívidas.

As informações apresentadas consideram as demonstrações contábeis 
consolidadas das empresas HANORD e WALL SYSTEM



Operação

As Requerentes apresentam sucessivas
reduções em suas vendas (de R$ 10,1 milhões
em 2017 para R$ 5,7 milhões em 2020), não
apresentando resultados satisfatórios, sendo
que somente até 08/2021, já acumulam um
prejuízo de R$ 885 mil.

As informações apresentadas consideram as demonstrações contábeis 
consolidadas das empresas HANORD e WALL SYSTEM



Dinâmica 
financeira
A análise da capacidade econômica pelo
modelo Fleuriet, corresponde ao estudo da
dinâmica financeira com base no agrupamento
dos saldos contábeis em Necessidade de Capital
de Giro (NCG) - Diferença entre Ativos e Passivos
Operacionais; Capital de Giro Disponível (CDG) -
Diferença entre Passivos e Ativos Estratégicos,
tendo os seguintes resultados e interpretação
do tipo de estrutura:

As informações apresentadas consideram as demonstrações contábeis 
consolidadas das empresas HANORD e WALL SYSTEM

APLICAÇÃO FONTE APLICAÇÃO FONTE

NCG - 61%

T - 16%

NCG - 61%

2017 08/2021

CDG - 100% CDG - 100%

T - 39%



Condição de 
funcionamento
Considerando a análise econômico-financeira,
as Requerentes precisarão necessariamente
fazer ajustes em seu planejamento a fim de
gerar caixa e maximizar os resultados para fazer
frente às suas obrigações.

O fluxo de caixa apresentado projeta um déficit
orçamentário de R$ 719 mil no período de
agosto a dezembro de 2021, mantendo-se
deficitário nos anos seguintes.

As informações apresentadas consideram as demonstrações contábeis 
consolidadas das empresas HANORD e WALL SYSTEM



REQUISITOS FORMAIS DA 
LREF



Requisitos do artigo 48
REQUISITO

CUMPRIMENTO
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

DICASA DIMELLO MAT DIVIDER HANORD IND DIMELLO WALL SYSTEM

Exerça regularmente a atividade há 
mais de dois anos Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO2

Não ser falido e, se o foi, estejam 
declaradas extintas, por sentença 

transitada em julgado, as 
responsabilidades daí decorrentes

Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO11

Não ter, há menos de 5 anos, obtido 
concessão de RJ. Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO11

Não ter, há menos de 5 anos, obtido 
concessão de RJ com base no plano 

especial previsto na LRE
Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO11

Não ter sido condenado ou não ter, 
como administrador ou sócio 

controlador, pessoa condenada por 
qualquer dos crimes previstos na LRE.

Não Não Não Não Não Não

Não foram 
apresentadas as 

certidões negativas 
dos sócios.



Requisitos do artigo 51
REQUISITO

CUMPRIMENTO
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

DICASA DIMELLO MAT DIVIDER HANORD IND DIMELLO WALL SYSTEM

A exposição das causas concretas da 
situação patrimonial do devedor e das 
razões da crise econômico-financeira

Sim Sim Sim Sim Sim Sim INIC1

As demonstrações 
contábeis relativas 
aos 3 (três) últimos 
exercícios sociais e 

as levantadas 
especialmente para 

instruir o pedido

Balanço patrimonial 
e demonstração de 

resultados 
acumulados

Inativa Inativa Inativa Sim Inativa Sim ANEXO3 e documentação 
complementar anexa

DCTF inativas + substituição 
2019 e 2020 WALL SYSTEM + 

DRE 2019 HANORD

Demonstração do 
resultado desde o 
último exercício 

social

Inativa Inativa Inativa Sim Inativa Sim Documentação complementar 
anexa

Balancetes HANORD e WALL 
SYSTEM

Relatório gerencial 
de fluxo de caixa e 

sua projeção
Inativa Inativa Inativa Sem 

receitas Inativa Sim ANEXO3

Descrição das 
sociedades de 

grupo  societário, de 
fato ou de direito

Sim Sim Sim Sim Sim Sim INIC1

Relação nominal completa 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, conforme 
estabelecido na LRE, e o valor atualizado do 
crédito, com a discriminação de sua origem, 

e o regime dos vencimentos.

Sim Sim Sim Sim Sim Não
ANEXO4, ANEXO8 e 

documentação complementar 
anexa.

Empréstimos com a Caixa 
Econômica Federal e dívida 

com Hufcor Inc, constantes no 
balancete, não constaram na 

relação.

Relação integral dos empregados, em que 
constem as respectivas funções, salários, 
indenizações e outras parcelas a que têm 

direito, com o correspondente mês de 
competência, e a discriminação dos valores 

Não 
possui Não possui Não 

possui
Não 

possui Não possui Sim ANEXO4 Somente a empresa WALL 
SYSTEM possui empregados.



Requisitos do artigo 51
REQUISITO

CUMPRIMENTO
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

DICASA DIMELLO MAT DIVIDER HANORD IND DIMELLO WALL SYSTEM

Certidão de regularidade do devedor no 
Registro Público de Empresas, o ato 

constitutivo atualizado e as atas de nomeação 
dos atuais administradores

Não Não Não Sim Não Sim ANEXO2 e documentação 
complementar anexa

Foi apresentada somente certidão 
simplificada das empresas 
HANORD e WALL SYSTEM

Relação dos bens particulares dos sócios 
controladores e dos administradores do 

devedor
Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO5

Extratos atualizados das contas bancárias do 
devedor e de suas eventuais aplicações 

financeiras de qualquer modalidade, inclusive 
em fundos de investimento ou em bolsas de 

valores, emitidos pelas respectivas instituições 
financeiras

Não possui Não possui Não possui Não possui Não possui Sim ANEXO9
Somente a empresa WALL 

SYSTEM possui movimentações 
financeiras

Certidões dos cartórios de protestos situados na 
comarca do domicílio ou sede do devedor e 

naquelas onde possui filial;
Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO6



Requisitos do artigo 51
REQUISITO

CUMPRIMENTO
REFERÊNCIA OBSERVAÇÕES

DICASA DIMELLO MAT DIVIDER HANORD IND DIMELLO WALL SYSTEM

Relação, subscrita pelo devedor, de todas as 
ações judiciais e procedimentos arbitrais em 
que este figure como parte, inclusive as de 
natureza trabalhista, com a estimativa dos 

respectivos valores demandados

Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO7

Relatório detalhado do passivo fiscal Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO8

Relação de bens e direitos integrantes do ativo 
não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à 

recuperação judicial, acompanhada dos 
negócios jurídicos celebrados com os credores 

de que trata o § 3º do art. 49 da LRE.

Sim Sim Sim Sim Sim Sim ANEXO10



CONSOLIDAÇÃO 
SUBSTANCIAL



Não obstante a isso, todas as empresas apresentam,
ao menos, um sócio em comum (Lourdes Marisa
Brochier Cardoso) e, em relação às empresas em
atividade, estas possuem quadro social idêntico,
preenchendo o requisito do inciso III, do artigo 69-J.

Salienta-se, por fim, que apesar da empresa HANORD
não atuar no mercado por ser holding, evidencia-se a
interconexão e a confusão patrimonial, bem como
relação de controle e identidade total do quadro
societário.

Segundo referido pelas Requerentes na exordial, a
consolidação substancial no caso em tela se baseia na
sucessão empresarial reconhecida judicialmente no
âmbito tributário.

De fato, a referida decisão judicial (anexa ao presente)
expõe, claramente, a atuação conjunta das
Requerentes no mercado no decorrer dos anos, com
a utilização da mesma força de trabalho e com
confusão patrimonial entre elas, razão pela qual
houve o reconhecimento da sucessão empresarial
das empresas HANORD e WALL SYSTEM com
consequente responsabilização tributária. Frisa-se, no
entanto, que esta decisão data de 28/06/2012.

Assim, entende a Perita estarem presentes a
interconexão e a confusão entre ativos ou passivos
das empresas (caput do artigo 69-J), bem como a
relação de controle ou dependência e a atuação
conjunta no mercado (incisos II e IV do artigo 69-J).



CONSIDERAÇÕES FINAIS



O passivo fiscal apresentado pelas Requerentes é
superior ao informado na exordial, eis que o mesmo
não está devidamente atualizado. Ademais, frisa-se
que somente 11,37% do total do passivo fiscal
encontra-se parcelado, estando os 88,63% restantes
vencidos ou sub judice.

Impende destacar, também, que o endividamento
das Requerentes alcança o equivalente a 184,02% de
seus ativos, não possuindo capacidade de
pagamento (razão de R$0,54 de ATIVO para cada
R$1,00 de PASSIVO), com prejuízo acumulado, até
08/2021, de R$885.000,00, e com déficit orçamentário
projetado, entre agosto a dezembro de 2021, de
R$719.000,00.

Assim, entende a Perita que a presente Constatação
Prévia atende o previsto no artigo 51-A, da LREF, bem
como o determinado por Vossa Excelência, razão pela
qual a submete a vossa apreciação.

No que tange aos requisitos impostos pelos artigos
48 e 51, da LREF, pende a apresentação das certidões
negativas criminais dos sócios, conforme previsto no
inciso IV, do artigo 48. Afora a falta das certidões
referidas, não foram juntadas a certidões de
regularidade no Registro Público de Empresas das
Requerentes que se encontram sem atividade.

No entanto, entende a Perita que a ausência das
referidas certidões não impõe óbice à apreciação do
pedido de deferimento do processamento da
Recuperação Judicial, podendo ser facilmente
sanado.

A relação do passivo apresentado pelas Requerentes
foi incompleto. Analisando brevemente os balancetes
fornecidos diretamente à Perita e anexados a
presente, resta evidenciada a ausência de informação
acerca de empréstimos junto à Caixa Econômica
Federal e da dívida com a empresa Hufcor Inc.



ANEXOS
1. Balanço WALL SYSTEM 2019 e 2020

2. Balancetes WALL SYSTEM e HANORD ago/21

3. DRE WALL SYSTEM 2019 e 2020

4. DCTF’S das Requerentes sem atividade

5. Alterações contratuais DICASA e 
MODULADOS DIMELLO

6. Sentença da Ação Cautelar Fiscal

7. Termos dos parcelamentos fiscais
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