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Vistos etc. 

 

JAIR BOENO, ingressou perante este juízo com o presente 
pedido de falência contra GAGILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS 
LTDA, ambos qualificados na inicial, alegando em síntese ser credor da demandada 
pela importância R$ 16.000,00 (dezesseis mil duzentos reais e quatorze centavos) 
representada pelas duplicatas n.º 1076 (30/03/2007), 1077 (02/04/07) e 
1078(09/04/2007) – devidamente acompanhadas dos protestos, juntando os 
documentos na inicial (fl. 02/03). O autor juntou cópia dos apontes dos protestos 
(fls.20/22), após ser intimado a emendar a inicial, fl. 18. 

O pedido está fundamentado no art. 94, inciso I da Lei 
11.101/05. 

Citada a demandada, na pessoa de seu representante legal (fl. 
34, verso), tendo transcorrido in albis o prazo para apresentação de defesa e 
depósito elisivo, conforme certidão fls. 36. 

Ouvido o agente do Ministério Público, este lançou parecer pela 
procedência da demanda com a conseqüente quebra da demandada (fls. 37/39). 

 

É O BREVE RELATO. 

 

PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de pedido de falência com base na impontualidade, 
regularmente instruído, no qual se impõe o julgamento da lide no estado em que se 
encontra, eis a matéria exclusivamente de direito, não havendo necessidade de 
produção de outras provas. 

A empresa demandada, citada na pessoa de seu representante, 
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deixou de apresentar contestação no prazo legal, tornando-se assim revel. A 
ausência de contestação acarreta a presunção de veracidade da matéria articulada 
pelo autor. Ademais, a revelia é confortada pela prova documental produzida pelo 
autor. 

O pedido de falência vem embasado em três duplicatas, 
devidamente protestadas. 

Ressai dos autos que a requerida é devedora de quantia líquida, 
certa e exigível, vindo o pedido embasado no art. 94, inciso I, da Lei 11.101/05 

Está caracterizada a impontualidade apontada, eis emitido o 
protesto cambial, ficando patente o estado de insolvência do demandado. 

Assim, presentes os requisitos para a decretação da falência, 
impõe-se a procedência do pedido. 

ANTE O EXPOSTO, face às razões antes expendidas, 
DECRETO A FALÊNCIA de GAGILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS 
LTDA, já qualificada, com fulcro no art. 94, da Lei nº 11.101/05, declarando aberta a 
mesma na data de hoje, às 10 horas, e determinando o que segue: 

a) nomeio Administrador Judicial _______________ 
___________________________, sob compromisso que deverá ser prestado em 
24 horas; 

b) intime-se o falido para apresentar relação nominal dos 
credores no prazo de cinco (05) dias, indicando endereço, importância, natureza e 
classificação 

c)  fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos 
credores; 

d) ficam suspensas as ações e/ou execuções contra o falido, 
ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Nova Lei de 
Falências; 

e)  fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou 
oneração de bens do falido; 

f) cumpra o sr. Escrivão as diligências estabelecidas em lei, em 
especial as dispostas nos incisos VIII, X, e XIII, do art. 99 da Nova Lei de Falências, 
bem como oficiem-se aos estabelecimentos bancários no sentido de serem 
encerradas as contas da requerida; 

g) declaro como termo legal o nonagésimo (90º) dia anterior à 
data do primeiro protesto; 

h) providenciem-se na lacração das portas do estabelecimento 
da requerida e arrecadem-se os seus bens, procedendo o Administrador Judicial na 
avaliação dos bens móveis. Caso haja bens imóveis, será nomeado avaliador pelo 
Juízo. 

i) Intime-se o representante legal para que cumpra o disposto 
no art. 104 da Nova Lei de Quebras, em 24 horas, sob pena de ser conduzido a 
Juízo para tanto; 

j)  procedam-se às comunicações de praxe. 

h) publique-se o edital previsto no parágrafo único da Nova Lei 
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de Quebras. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

 

 

Novo Hamburgo, 17 de agosto de 2007. 

 

 

 
 

Volnei dos Santos Coelho, 
Juiz de Direito 


