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Vistos. 

I - Trata-se de pedido de autofalência alinhado por  FANDREIS 

CALÇADOS  LTDA. objetivando,  em  síntese,  a  declaração  da  quebra  sob  o 

argumento de que inviabilizada a atividade econômica da sociedade empresária, 

frente  às  atuais  condições  do  setor  calçadista,  situação  análoga  à  de  outras 

indústrias existentes na Comarca, da qual taxou como pública e notória.

Referiu  a  existência  de  inúmeros  compromissos  assumidos 

frente a fornecedores (internos e externos), prestadores de serviço, adiantamentos 

de câmbio, bem como impostos e contribuições, o que atingiria o montante de R$ 

9.494.343,79  (nove  milhões,  quatrocentos  e  noventa  e  quatro  mil,  trezentos  e 

quarenta  e  três  reais  e  setenta  e  nove  centavos)  de  passivo,  “resultando  em 

grandes dificuldades técnicas  para que a requerente produzisse calçados e em 

crescente clima de desconfiança entre os funcionários, sendo que os fornecedores 

deixaram  de  fornecer  à  requerente,  salvo  mediante  pagamento  à  vista  e  em 

espécie.” (fl. 05, item 13). 

Narrou que há escassez de pedidos, asseverando a inexistência 

de recursos para tanto, estando, na data da propositura da demanda, sem energia 

elétrica, o que torna inviável o prosseguimento da atividade desempenhada pela 

sociedade empresária (fls. 05/06, itens 14, 15 e 16).

1
64-1-2008/68465 132/1.08.0004383-0



Juntou  documentos  (fls.  08/859),  bem  como  depositou  livros 

contábeis quando da distribuição do feito (certidão, fl. 861).

Determinada a emenda à inicial (fl. 862), havendo a requerente 

se manifestado às fls.  865/978, com a juntada de documentos.

Exarada certidão de conferência de documentos (fl. 979). 

Vieram os autos conclusos.

É, no que importa, o relatório. 
Decido.

II - O pedido deduzido, ainda que de cediço caráter extremado, 

merece ser acolhido, mormente porque se enquadra na hipótese prevista no caput 

do art. 105 da Lei 11.101/2005, a qual prevê a possibilidade de o devedor, em crise 

econômico financeira, confessar o seu estado falimentar em juízo, comprovadas as 

razões de impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial. 

Com  efeito,  mostra-se  notório  o  passivo  amealhado  até  o 

momento  pela  requerente,  da  monta  de  R$  9.494.343,79  (nove  milhões, 

quatrocentos e noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e 

nove centavos),  da qual  narra o autor a impossibilidade de pagamento pela via 

extrajudicial, espontânea portanto.

Cumpre  ao  juízo,  quando  da  análise  do  pedido  de  falência 

pugnado pela  própria  sociedade empresária,  acatar  a confissão levada a  efeito 

pelos  sócios  da  mesma,  estes  representados  judicialmente  por  procurador 

especialmente  constituído  para  tal  finalidade,  observando,  ainda,  os  requisitos 

elencados no art. 105 da lei 11.101/2005. 

Neste sentido FÁBIO ULHOA COELHO: 
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“Apresentada  a  petição  inicial  de  autofalência,  e  estando  ela 

convenientemente instruída, o juiz sentencia a quebra a quebra 

do  requerente.  Se  não  estiver,  o  juiz  deve  determinar  sua 

emenda.  Vencido  o  prazo  para  a  emenda  sem  adequada 

manifestação  do  requerente,  o  juiz  deve  sentenciar  a  quebra, 

mesmo que não instruída corretamente a petição inicial1”.

Há,  portanto,  regularidade  formal  no  pedido  deduzido,  o  que 

enseja o decreto da quebra. 

Insta referir, entretanto, que se verifica a existência de alienação 

de bens móveis  do ativo  imobilizado  da requerente (em especial,  máquinas de 

manufatura de calçados) à outras sociedades empresárias, sob o argumento de 

que  tais  bens  teriam  sido  dados  como  forma  de  pagamento  às  mesmas  (não 

havendo  qualquer  referência  acerca  do  vencimento  das  dívidas  ditas  como 

saldadas). 

Interessante,  refira-se,  que  a  maioria  dos  indigitados  bens 

restaram alienados (ou melhor,  dados em pagamento) à uma única empresa, na 

iminência do pedido de quebra, não havendo, inclusive, demonstração de que a 

forma ajustada pelos contratantes foi aquela disposta no eventual contrato firmado 

(dação em pagamento), o que enseja a verificação do que dispõe o art. 129, II, 

L11.101/05, pela via adequada, assegurada a ampla defesa e o contraditório aos 

eventuais interessados. 

Por conseguinte, até que se verifique a regularidade de todos os 

atos de administração da requerente, a indisponibilidade dos bens particulares dos 

sócios é medida impositiva, de modo a se resguardar os interesses da massa, forte 

no art. 99, VII, L11.105/05.

Neste sentido: 

1 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e de recuperação de empresas. 3ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. pg. 293.

3
64-1-2008/68465 132/1.08.0004383-0



“EMENTA:   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  FALÊNCIA  E 
CONCORDATA.  RESTRIÇÃO  JUDICIAL  DE 
INDISPONIBILIDADE  SOBRE  BEM  DE  SÓCIO  DA  FALIDA. 
POSSIBILIDADE. 1. O Juiz pode determinar a restrição judicial de 

indisponibilidade sobre os bens dos sócios da empresa falida com 

base no artigo 14, VI, do Decreto-Lei 7.661/45, aplicável ao caso 

em tela, a teor do que estabelece o art. 192 da Lei 11.101/2005. 

2. Ressalte-se que a providência adotada pelo Magistrado a quo 

encontra amparo atualmente no artigo 99, inciso VII, da novel Lei 

de Falências e Recuperação de Empresas. 3. O gravame deve 

ser mantido, uma vez que o exame da responsabilidade do sócio 

da  falida  quanto  às  dívidas  feitas  na  sua  administração  se 

encontra  abrangida  pelo  termo  legal  fixado,  que  admite  esta 

investigação. Aliado ao fato de que o Síndico tem o direito, em 

tese,  de  propugnar  pela  declaração  de  ineficácia  dos  atos 

praticados pelo falido no termo legal que resultem na alienação de 

bens  em  flagrante  prejuízo  à  massa.  Negado  seguimento  ao 

agravo.  (Agravo  de  Instrumento  Nº  70024784266,  Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz 
Lopes do Canto, Julgado em 04/07/2008)”.

III - Em face do exposto, julgo procedente o pedido e DECRETO 

a  FALÊNCIA  da  sociedade  empresária  CALÇADOS  FANDREIS  LTDA.,  já 

qualificada na exordial, o que faço com fundamento no art. 105, L11.101/05, pelo 

que:

a)  fixo o termo legal da falência o dia 17/09/2005, ou seja, 90 

(sessenta)  dias  anteriores  ao  primeiro  protesto  demonstrado 

nos  autos  (fl.  874),  de  modo  que  se  possa  auditar  os  atos 

levados a efeito pelos administradores da falida;

b) fixo prazo  de  15  (quinze)  dias  para  apresentação  das 

habilitações,  observando-se o disposto no art.  7º,  §1º,  da Lei 

11.101/05;

c)  determino sejam suspensas  todas as  execuções  contra  a 
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empresa falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§1º, 2º 

e 7º do art. 6º da Lei 11.101/05;

d) determino seja  oficiado  ao Registro  Público  de Empresas 

(Junta Comercial), nos termos do art. 99, VIII, da Lei 11.101/05; 

e) nomeio administrador  judicial  o  Dr.  Ernesto  Walter  Flocke 

Hack,  OAB/RS n.º  19.585,  o  qual  deverá  desempenhar  suas 

funções na forma do art. 22 da Lei de Falências sem prejuízo do 

disposto  na  alínea  “a”  do  inciso  II  do  caput  do  art.  35,  do 

indigitado diploma legal;

f) determino seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis 

desta  cidade,  bem  como  à  Secretaria  da  Receita  Federal 

determinando seja informado a este juízo a existência de bens e 

direitos em nome sócios da falida;

g) no que importa ao disposto no art. 99, XI da Lei de Falências, 

deverá o Sr. Administrador Judicial, no prazo de 48 horas, dizer 

ao juízo da viabilidade da continuação provisória das atividades 

da  empresa,  da  qual  lhe  cumprirá  a  administração  até  a 

arrecadação  e  realização  do  ativo,  ou,  em  caso  contrário,  a 

lacração  do  estabelecimento  com  a  conseqüente  interrupção 

das atividades, a seu critério; 

h) decreto a indisponibilidade dos bens particulares dos sócios 

da  sociedade  falida,  fulcro  no  art.  99,  VII,  L11.101/05,  pelos 

fundamentos acima delineados;

i)  ante  às  ponderações  acima  expostas,  e  considerando  a 

necessidade de se resguardar os interesses da massa falida, 

determino,  em  sede  cautelar, sejam  os  bens  da  empresa 

JEANDER CALÇADOS LTDA. (doc. em anexo) arrolados pelo 
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Sr. Administrador Judicial, devendo seus representantes legais 

firmarem termo de fiéis depositários, em cartório, no prazo de 03 

(três) dias;

j)  determino  seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis 

local,  e  bem  assim  ao  DETRAN  dando  conta  da 

indisponibilidade  ora  determinada,  no  tocante  aos  bens 

particulares dos sócios;

k)  determino sejam  intimados  o  Ministério  Público 

pessoalmente,  bem  como  as  Fazendas  Públicas  Federal  e 

Estadual, para que tomem conhecimento da presente falência;

l)  determino seja  oficiado  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça 

comunicando a indisponibilidade dos bens da falida (descrição à 

fl. 02), bem como de seus sócios, cuja qualificação se encontra 

alinhada no instrumento procuratório acostado à fl. 11, de modo 

que  se  procedam  as  averbações  necessárias  junto  aos 

Registros  de  Imóveis  deste  Estado,  nos  termos  do  art.  247, 

L6.15/73;

m) determino, por fim, sejam publicados os editais previstos no 

art.  99,  Parágrafo  único,  da  Lei  de  Falências  (íntegra  da 

presente decisão, bem como a lista de credores indicada à fl. 

871). 

Cumpra-se com urgência.

Diligências legais.

Sapiranga, 04 de agosto de 2008.

Jorge Alberto Silveira Borges,

Juiz de Direito.
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