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Vistos etc. 

 

CALÇADOS NIANSO LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado qualificada nos autos, ajuizou o 

presente pedido de CONCORDATA PREVENTIVA, informando as 

causas que a levaram a atual situação, afirmando que a 

concordata é o único meio de continuar sua atividades, 

propondo-se a pagar seus credores no prazo de 02 (dois) 

anos, sendo que o primeiro ano efetuaria o pagamento do 

equivalente a 2/5 dos créditos e no segundo, o 

remanescente. Referiu, ainda, possuir um ativo comercial 

capaz de garantir o adimplemento de seus compromissos, 

eis que corresponde a mais de 50% do seu passivo 
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quirografário. Requereu o deferimento da concordata nos 

termos acima. Juntou aos autos os documentos das fls. 

32/193, assim como entregou os livros obrigatórios em 

cartório, conforme se depreende do termo de fl. 194. 

 

Restou deferido o processamento da concordata 

preventiva em 20 de maio de 2005, conforme decisão de 

fls. 196/198. 

 

Foi nomeado comissário o Dr. Ernesto Flock 

Hack, o qual devidamente intimado, prestou compromisso à 

fl. 217. 

 

Publicado o edital acerca do disposto no art. 

161 do Decreto-Lei n.º 7661/45 (fl. 283). 

 

Às fls. 324/325, o comissário noticiou ao 

juízo a paralisação das atividades da concordatária, 

informando, ainda, a demissão de um número considerável 

de seus funcionários. 

 

Contatada a concordatária, informou que 

retomaria as atividades empresárias no prazo de 60 

(sessenta) dias. 

 

O comissário postulou diligências, sob pena 

de aplicação do disposto no art. 150 do Decreto-Lei n.º 

7661/45 (fl. 327). 

 

A concordatária manifestou-se às fls. 

341/348, referindo que houve somente redução das 

atividades industriais e que as despedidas de 
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funcionários deviam-se ao fato de que a empresa não 

tinha conseguido fechar novos contratos. 

 

Sobreveio aos autos o laudo pericial 

confeccionado pelo perito contábil nomeado pelo juízo 

(fls. 383/405). 

 

O comissário pediu novas diligências (fls. 

510/501). 

 

A concordatária aduziu não ter recursos 

suficientes para adimplir a primeira parcela e postulou 

a desistência da ação (fls. 524/535).  

 

Posteriormente, juntou novos documentos e 

requereu, alternativamente, a suspensão do processo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para elaboração do plano de 

reestruturação e recuperação da empresa, para fins de 

recuperação judicial (fls. 549/551).  

 

Em manifestação de fls. 571/572, o comissário 

postulou a decretação da quebra da concordatária. 

 

O Ministério Público, em parecer final, 

opinou pela rescisão da concordata, com a conseqüente 

decretação da quebra da empresa. 

 

Relatei. Decido. 

 

Primeiramente, cumpre salientar que assiste 

razão ao douto representante no que se refere ao pedido 

de desistência formulado pela concordatária, porquanto 
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preocupou-se a mesma em informar a precária situação 

econômica e financeira enfrentada, sem entretanto, tomar 

qualquer providência no sentido de recolocá-la em ordem 

e em atividade de produção, pelo menos, não informada 

aos autos. 

 

E mais, conforme referido pelo Promotor de 

Justiça, a concordatária utilizou-se da presente demanda 

unicamente como instrumento para protelar o desfecho 

inevitável de sua crise, ou seja, a decretação da 

quebra.   

 

Por outro lado, não cumpridas as condições 

estabelecidas na sentença concessiva da concordata, eis 

que não foi efetuado sequer o pagamento da primeira 

parcela no prazo estipulado, prejudicando, 

conseqüentemente, seus credores. 

 

Destarte, não tendo cumprindo as condições 

impostas e sendo noticiado pelo comissário e pela 

própria concordatária que a situação da empresa é 

crítica, tendo, inclusive, dispensado grande parte de 

seus funcionários e paralisado parte de suas atividades 

industriais, em face da ausência de recursos para honrar 

seus compromissos, impõe-se a decretação da quebra, eis 

que preenchidos os requisitos legais, pois  incorre a 

concordatária no art. 150 da Lei de Quebras. 

 

Por fim, destaca-se, também, quanto a notícia 

de ingresso com o pedido de recuperação judicial, que o 

art. 192, §2º, da Lei n.º 11.101/05, veda o deferimento 

de tal requerimento quando o devedor tenha descumprido 
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obrigação no âmbito da concordata, o que é o caso dos 

autos. 

 

Ressalta-se que a falência processar-se-á nos 

termos da Lei n.º 11.101/05.  

 

Pelo exposto, DECRETO A FALÊNCIA de CALÇADOS 

NIANSO LTDA., já qualificada, o que faço com fundamento 

no art. 1º Decreto-Lei n.º 7.661/45, declarando aberta à 

mesma na data de hoje, às 16h e determinando o que 

segue: 

 

a) Nomeio Administrador Judicial o Dr. 

ERNESTO FLOCK HACK, sob compromisso, que deverá ser 

prestado em 48 horas, atendendo ao disposto no art. 99, 

inciso IX, da LRF. 

 

b) Declaro como termo legal a data de 26 de 

outubro de 2003, correspondente ao nonagésimo (90º) dia 

anterior à data do primeiro protesto por falta de 

pagamento, na forma do art. 99, inciso II, da Lei de 

Falências. 

 

c) Intimem-se os sócios da Falida para que 

cumpram o disposto no art. 99, inciso III, da Lei de 

Quebras, no prazo de cinco dias, apresentando a relação 

de credores, bem como para atender o disposto no art. 

104 do diploma legal precitado, sob pena de responderem 

por delito de desobediência. 

 

d) Fixo o prazo de quinze (15) dias para 

habilitação dos credores, na forma do artigo 7º, § 1º, 
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c/c art. 99, IV, ambos da Lei de Falências, devendo o 

Administrador Judicial apresentar a lista de credores 

para publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo 

diploma legal. 

 

e) As execuções existentes contra a devedora 

deverão ficar suspensas, inclusive às atinentes aos 

eventuais sócios solidários porventura existentes, 

exceto as com datas de licitações já designadas, vindo o 

produto em benefício da massa, ou aquelas onde houve 

concurso de litisconsortes passivos, que prosseguirão 

quanto a estes, bem como os executivos fiscais e ações 

que demandarem por quantias ilíquidas, atendendo ao 

disposto no art. 6º c/c o art. 99, inciso V, ambos da 

Lei de Quebras. 

 

f) Cumpra a Sra. Escrivã as diligências 

estabelecidas em lei, em especial, as dispostas no art. 

99, incisos VIII, X e parágrafo único da Lei n.º 

11.101/05, procedendo-se as comunicações e intimações de 

praxe. 

 

g) Arrecadem-se os bens da empresa falida, 

mantendo-se esta fechada, caso não haja a possibilidade 

de efetuar o inventário e a avaliação dos bens com a 

mesma em funcionamento, não sendo possível, proceda-se a 

lacração desta, a teor do que estabelece o art. 109 da 

Lei 11.101/05. 

 

h) Oficiem-se aos estabelecimentos 

bancários, no sentido de serem encerradas as contas da 

requerida e solicitando informações quanto aos saldos 
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porventura existentes nestas, na forma do art. 121 da 

LRF. 

 

i) Ainda, determino a indisponibilidade dos 

bens dos sócios gerentes ou administradores da requerida 

pelo prazo a que alude o art. 82, § 1º, da LRF, oficiem-

se aos Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito 

para tanto, com base no art. 99, inciso VII, do mesmo 

diploma legal. 

 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

Sapiranga, 21 de julho de 2006. 

 

CHRISTIANE TAGLIANI MARQUES, 

       Juíza de Direito. 
 

 


