
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PODER JUDICIARIO 
Comarca de Urussanga 
la Vara 

Autos n° 078.00.001239-1 

Acao: Concordata Preventiva/Lei Especial 
Concordatario: Moveis Perola Ltda. 

Vistos etc. 

Move's Perola Ltda, qualificada nos autos, formulou pedido de 

Concordata Preventiva perante este Juizo em 3 de maio de 2000, alegando, em 

sintese, ser empresa sada no setor de fabricagao de moveis, constituida ha mais 

de 24 anos, corn patrimonio considerado e razoavel nUmero de empregados. 

Dissertou sobre seu historic° produtivo e sabre as dificuldades financeiras 

que estaria passando em razdo da "quedan das moedas dos parses importadores, 

fazendo corn que ficasse corn pouco capital de giro. 

Asseverou que apesar dessas dificuldades, possui ativo superior ao 

passivo, send° a situagao transitoria, necessitando do beneficio legal para recuperar 

o "fOlego" financeiro. 
Discorreu acerca do direito aplicavel a especie, arrolou seus credores 

quirografarios, ofereceu o pagamento dos creditos destes a razao de cem par cento 

em dois anos (2/5 no primeiro e 3/5 no segundo ano) e, invocando o beneficio legal 

insculpido na Lei de Quebras, requereu o processamento da concordata preventiva 

dilatoria, corn conseqUencias de estilo. 

Valorou a causa e juntou documentos. 

Ern 16 de maio de 2000 foi deferido o processamento da oncordata 

postulada, sendo nomeado comissario o credor Supermercado Sao Pedro Ltda (fls. 

516-520), compromissado a fl. 576. 

As fls. 542-548 foi deferida a exclusao da concordataria dascadastrq de 

restricao de credit° e a abstencao de protesto de qualquer titulo inte• rol de 

credores. 
Edital da relacao de credores acostado as fls. 554-574. 
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Em 16 de maio de 2001 a concordataria depositou a quantia de R$ 

59.831,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e urn reais), referentes 

primeira parcela da concordata (ft. 675), Valor consideravelmente inferior ao que 

deveria ter sido depositado, conforme informagao da contadoria judicial (fl. 991-972). 

Ocorreram varies cessOes de credit° no curso do processo, bem como 

pedidos de convolagao da concordata em falencia. 

Corn vista dos autos, o Ministerio Public° requereu a realizacao de pericia 

contabil (fls. 1011-1012), o que foi deferido (ft. 1012-v). 

Em 16 de maio de 2002 a concordataria depositou a importancia de R$ 

10.730,36 (dez mil, setecentos e trinta e seis reais), referentes a segunda parcela (fl. 
1016). 

Conforme se infere do relatOrio de extrato de subconta ora juntado, nao 

houve levantamento dos vatores depositados, apesar dos ini:Jrneros pedidos dos 

credores nesse sentido. 

Conforme pericia contabil, em 31 de janeiro de 2004 o saldo devedor 

alcancava a quantia de R$ 1.009.335,40 (urn milhao, nove mil e trezentos e trinta e 

cinco reais e quarenta centavos), conforme laudos de Us. 1250-1268, 1347-1363 e 

1450-1473. 

O Ministerio Pbblico manifestou-se pela decretacao da falencia da 

concordataria (fl. 1481-1484). 

Instado, o comissario informou que a concordataria encerrou sues 

atividades em meados de 2006, requerendo sua intimacao para pagar o saldo 

remanescente, sob pena de rescisao da concordata efts. 1633-1635). 7 --  

Convertido o julgamento em diligencia, determinou-se a wiped `o de 

mandado de constatagao, bem como a intimacao da concordataria pate contestar, 

querendo, os pedidos de rescisaa 

A ft. 1652 certificou o Sr. Oficial de Justica que a sede da cone rda :ria 

encontra-se lacrada e abandonada. 

Intimada, a concordataria apresentou contestacao, rech 	ndo os 

pedidos de quebra. 
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o Ministerio Public° reiterou a manifestacao anterior. 

Vieram-me conclusos Os autos. 

E o relatorio. 

Decido. 

Tratam-se de pedidos de rescisao da concordata preventive deferida em 

favor da empresa MOveis Perola Ltda., submetida ao procedimento do Decreto - Lei 
n. 7.661/45, formulados por alguns de seus credores, pelo comissario e pelo 

Ministerio Public°. 

De inicio, mister estabelecer a legislacao aplicavel a especie, ante a 

entrada em vigor da nova Lei de Falencia e Recuperacao Judicial no curso do 

presente processo. 

Ressalta-se que o processamento da presente concordata foi deferido em 

maio do ano 2000. Portanto, sob a egide do Decreto-Lei n. 7.661/45, que era 

institute juridic° regulador do estado de falencia e concordata, bem como seus 
requisitos de admissibilidade e de procedibilidade. 

Atualmente a materia este regulamentada pela Lei n.° 11.101, de 09 de 

fevereiro de 2005, que entrou em vigor em 08 de junho do mesmo ano. 

Referida norma traz em seu bojo as seguintes regras de transicao quanto 

aos processos de falencia ou de concordata ajuizados antes de sua vigencia, in 

verb is: 

"Art. 192. Esta Lei nao se aplica aos processos de falericia fru de 

concordata ajuizados anteriormente ao inicio de sua vigencia, que sera co cluidos 

nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945. (...) 

§ 4° Este Lei aplica-se as falencias decretadas em sto vigencia  

resultantes de convolagao de concordatas ou de pedidos de falencia antfriores, as  

quais se aplica, ate a decretagao, o Decreto-Lei no 7.661, de 21 de jun \de 1945, 

	

observed°, na decisao que decretar a falencia, o disposto no art. 99 dest 	)„. 

	

Considerando-se, especialmente, as disposicOes do caput 	§ 4°, 
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conclui-se que ha duas disciplinas possiveis aos pedidos de falencia ajuizados 

anteriormente a vigencia da Lei n.° 11.101/05. Casa a sentenca de quebra tenha 

sido proferida ainda na vigencia do Decreto-Lei n° 7.661/45, ao processo nao sera 

aplicada a nova legislagao, sendo, pois, concluido o feito nos termos do referido 
Decreto. Por outro lado, se, ate a vigencia da Lei n° 11.101/05, a falencia nao 

houver sido decretada, a antiga Lei de Fa&alas somente sera aplicada na fase pre-

falimentar, empregando-se, a partir da quebra, as novas disposicaes. 

Nesse sentido, preleciona Pablo Ulhoa Coelho, : 

"Os processos de falencia e concordata em curso na data da entrada em 

vigor da nova lei prosseguem de acordo corn a anterior, isto é, obedecendo ainda 

aos ditames do Decreto-Lei n. 7.661/45, feitas quatro ressalvas. (...). Par fim, a 
uitima ressalva consiste que a falencia instaurada a partir da entrada em vigor da 

nova lei a ela se submete, ainda que o pedido de falencia tenha sido apresentado 

antes disso ou que a concordata seja anterior. Em outros termos, a pedido de 

falencia apresentado antes da entrada em vigor da nova lei segue a disposto na lei 

anterior (arts. 11 ou 12). Uma vez, porem, decretada a falencia apps sua entrada em 

vigor, o concurso de credores sujeita-se inteiramente a nova lei. Do mesmo modo, a 

concordata preventiva impetrada antes da entrada em vigor da lei atual sera 

processada de acordo com a anterior (arts. 139 a 176), mas em sendo convolada 

em falencia, submeter-se-a o concurso falimentar a nova disciplina legal. (in 

Comentarios a Nova Lei de Paranoias e de Recuperaga° de Empresas. 2. ed., Sao 

Paulo: Saraiva, 2005, p. 418/419) 

Da jurisprudencia: 

"APELAcA0 CIVEL. FALENCIA. APLICABILIDADE DA NOVA L,EI AOS 

PEDIDOS FORMULADOS ANTES DE SUA VIGENCIA. Caso a senten dp quebra 

tenha sido proferida ainda na vigencia do Decreto-Lei n° 7.661/45, ao ,p 0 esso Oao 

sera aplicada a nova legislacao, sendo, pais, concluido a feito no 	s do 

referido Decreto. Por outro lado, se, ate a vigencia da Lei n° 11.101/0 	lencia 

nao houver sido decretada, a antiga Lei de Falencias somente sera apli d na fase 

pre-falimentar, empregando-se, a partir da quebra, as novas disposicOeiS 	p lagao 
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Civet n.° 70017624107, Quinta Camara Mel, Tribunal de Justica do RS, Relator 

Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 7/3/2007). 

In casu, esta-se diante da segunda hipotese antes referida, motivo pelo 

qual o Decreto-Lei n. 7.661/45 tern aplicabilidade ate a presente decisao, 

empregando-se doravante as disposigOes da novel legislagao (Lei n.° 11.101/05). 

No merit°, a rescisao da concordata, corn a consequente convolagao em 

falencia, é medida de rigor. 

Concordata, coma cedigo, é urn beneficio que a lei concede ao 

comerciante de boa-fe, corn momentaneo insucesso nos negocios, consistindo na 

prorrogagao dos prazos de pagamento ou na redugao do montante devido, pelo 

limite maxima de dois anos, a fim de evitar a decretagao de sua falencia. 

Na hipotese dos autos, tal finalidade nao foi alcangada, na medida em 

que nao houve por parte da beneficiaria o cumprimento das obrigagoes assumidas 

quando da concessao da benesse, notadamente quanta ao pagamento dos seus 
credores. 

Infere-se dos autos que o passivo quirografario originario estava proximo 

de tits milhoes de reais, a tear da relagdo de credores de fls. 256-261. 

Nao obstante a consideravel quantidade de cessoes de credit°, em 31 de 

janeiro de 2004 ainda havia urn saldo devedor de R$ 1.009.335,40 (1450-1473). 

Sucede que o processo tramita nesta Vara ha mais de dez anos e, nesse 

intersticio, a concorclataria depositou apenas R$ 70.561,36 consoante guias de 

recolhirnento judicial de fls. 675 e 1015, considerando as duas parcelas. Muito 

aquem, portanto, do valor da obrigagao assumida que, como já dito, Oltra assava 

urn milhao de reais em 2004. 

Os pedidos de convolagdo da concordata em falencia fonudos por 

	

alguns dos seus credores nao deixam dirvidas do descumprimento do 	promiy 

assumido na pega vestibular. 

	

Conforme lei de regencia, o inadimplemento de quaiquer da 	as da 

concordata no prazo ajustado, independentemente de intimagao pe al para 

cumprimento, por Si so, já seria bastante para a rescisao da concordaia, corn a 
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consequencia convolacao desta em falencia, porquanto, nos termos do art. 150, 

do Decreto-Lei n. 7.661/45, "a concordata pode ser rescindida pelo nao pagamento 

das prestacOes nas epocas devidas ou inadimplemento de qualquer outra obrigacao 

assumida pelo concordatario". 

Sobre o tema, ensina THEOTONIO NEGRAO: 

"Nao honrado o segundo pagamento a que se obrigara a concordataria, a 

decretacao da quebra se impi5e, independentemente de intimacao pessoal para o 

cumprimento da obrigacao, ou complementacao de depOsito insuficiente." (RT 

723/324). (in Codigo de processo civil e legislagao processual em vigor. 35. ed. Sao 

Paulo: Saraiva, 2003. p. 1.428). 

BEZERRA FILHO destaca: 

"0 art 156 preve a concessao de concordata para pagamento dentro de 

determinado prazo, sendo mais comum a proposta de pagamento do total dos 

debitos em 24 (vinte e quatro) mesas, em 2 (dual) parcelas; a primeira, no valor 

equivalente a 2/5 (dois quintos) do debit° no primeiro ano; a segunda, dos restantes 

3/5 (tres quintos), no segundo ano. Nao paga qualquer destas prestagOes, o juiz 

declarara rescindida a concordata e decretara a falencia." (in Manoel Justino. Lei de 

falancias comentada. sac) Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 343). [grifou-se]. 

Colhe-se da jurisprudencia: 

"CONCORDATA - Conversao em falencia - Nao honrado o segundo 

pagamento a que se obrigara a concordataria, a decretacao da quebra se impOe, 

independentemente de intimagao pessoal para o cumprimento dajobrigacao. ou 

complementacao de deposit° insuficiente - Recurs() nao provido." grifarnos. TJSP. 

AI  n. 241.184-1, de Orlandia, rel. Des. LUIS DE MACEDO, j. 08/08/5). 

Do nosso egrogio Tribunal de Justica: 

"0 devedor, sob pena de decretacao de falencia, deveraefetpar depOsito, 

em dinheiro, das quantias que se vencerem antes da sentenca 	coneeder a 

concordata, ate o dia imediato ao dos respectivos vencimentos, se a 	rdata for 

a prazo; 	(§ 1°, inc. I, do art. 175, da Lei de Falencias)." (Al n. 1996 	5996-2, de 

ltajai, Rel. Des. Claudio Barreto Dutra, DJ de 10.11.98). 
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"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONVERSAO DA CONCORDATA 

PREVENTIVA EM FALENCIA - CONCORDATARIA QUE ATRASOU 0 

PAGAMENTO E INSTADA A SE MANIFESTAR SOBRE A COMPLEMENTACAO 

DO DEBITO SE MANTEVE INERTE - DECISA0 INCENSURAVEL - DECRETACAO 

MANTIDA. POSSUI LEGITMIDADE 0 MINISTERIO PUBLICO PARA PROPOR A 

DECRETACAO DA FALENCIA, JA QUE ATUA COMO CUSTUS LEGIS. RECURSO 

DESPROVIDO. (...)" (agravo de instrumento n.° 2004.004200-0, de Blumenau. 
Primeira Camara de Direito Comercial, rel. Juiz Sergio Izidoro Hell s  j. em 16.12.2004. 
Disponivel em: . Acesso em: 19 out. 2006). 

"CONCORDATA PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DO PAGAMENTO 

DAS PRESTAcOES. CONVERSAO EM FALENCIA. 0 concordatario que deixa de 

efetuar o depOsito da primeira prestacao, em dinheiro. da quantia que se venceu 

deve ter sua concordata convolada em falencia como determina o art. 175, § 1°, I, 

da Lei de Falencias." (Al n. 96.012271-0, de ltajai, rel. Des, CARLOS PRUDENCIO). 

"AUSENCIA DE DEPOSITO DA PRIMEIRA PARCELA. CONVERSAO 

EM FALENCIA. POSSIBILIDADE, EXEGESE DO ART. 150, INC. I, DA LEI DE 

QUEBRAS. Em caso de a concordataria nao depositar a primeira parcela, impOe-se 

a rescisao da concordata e a decretacao da falencia. Recurs() desprovido," (Al n. 

00.024946-7, de sao Jose do Cedro, rel, Des. SILVEIRA LENZ!). 

Mas nao é so isso. 

Conforme noticiado pelo proprio comissario, posteriormente confirmado 

pelo Sr. Meirinho, a concordataria encerrou suas suas atividades fabris ha mats de 

quatro anos. 

Tal circunstancia, alem de frustar a "ratio" da concor, ata preventiva - 

reestruturacao da empresa em crise para sua preservapao configura bandono do 

estabelecimento, a que, Si se), seria suficiente para a rescisao, cons nte art. 150, 

III, do Decreto-Lei n. 7.661/45. 

Enfim, porque demonstrado inequivocamente o descu 	nto, pela 

concordataria. das obrigavies assumidas quando do deferimento l 	concordata 

preventiva, consubstanciado no nao-pagamento integral das parcelas Øpstantes do 
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respectivo piano, bem como o abandono do estabelecimento, hipoteses previstas no 

art. 150 do Decreto-Lei n° 7.66/45, outra nao é a solucao send° a convolagdo do 

beneficio legal em falencia. 

Ante o exposto: 

DECLARO rescindida a presente Concordata Preventiva, o que taco 

come amparo no art. 150 e sags, do Decreto-Lei n. 7.661/45 e, por consequencia, 

DECRETO A FALENCIA da concordataria MOVE'S PEROLA LTDA, pessoa juridica 

de direito privado, inscrita no CGC/MF sob n. 83.254.946/0001-01, corn inscrigao 

estadual sob o n. 422.0200073-1, estabelecida na Rua Joaquim Vieira Ferreira, n. 

280, Centro, nesta cidade e Comarca, tendo como administradores os sOcios Nilton 

Rosso, brasileiro, casado, industrial, CPF n. 245.797.509-34, CI n. 260.664-SSI/SC: 

e Alterio Rosso, brasileiro, casado, industrial, CPF n. 029.578.929-87, CI n. 174.762- 
SSI/SC. 

Consectariamente: 

1. Fixo o termo legal da falencia no 60° (sexagesimo) dia anterior a data 

do pedido do processamento da concordata (Lei n° 11.101/05, art. 99, incise II). 

2. Nomeio como administrador judicial a empresa Gladius Consultoria 

Financeira S/S Ltda, corn endereco na Rua Cel. Pedro Benedet, n. 46, CEP 88.801- 

250, Centro, Crick:ma-SC, na pessoa de Agenor Daufenbach Junior,  queexercera 
suas funcOes na forma do art. 22 da Lei n.° 11.101/05, o qual devera sas  r intOado, 

pessoalmente, para assinar termo de compromisso no prazo de 48 horas, canforme 

art. 33 do mesmo diploma legal. 

3. Intime-se o falido para que, no prazo de 5 (cinco) dias( ap0' sante a 

relacao nominal de credores, indicando enderego, importancia, fltureza e 

classificagao dos respectivos creditos, se esta ja nao se encontrar nos&utos, slab  
Pena de desobediencia  (Lei n° 11.101/05, art. 99, incise III). 

4. Apresentada a lista de credores devera o Sr. Analista Juriic ubiicar 

edital contendo a Integra desta decisao e a relagao de credores. 
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5. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para as habilitagOes de credit°, 

contados da data da publicagao do edital acima citado. 

6. Oficie-se ao Registro Public° de Empresas para que proceda 

anotagao de falencia no registro do devedor, para que conste a expressao "Falido", 

a data da decretagao da falencia (art. 99, VIII) e a inabilitag'ao para exercer qualquer 

atividade empresarial a partir da data da decretagdo da falencia e ate a sentenga 

que extingue as suas obrigagOes. 

7. Oficie-se aos Orgaos e repartigoes publicas e outras entidades para 

que informem a existencia de bens e direitos do falido. 

8. Nao verifico a presenga dos requisitos do art. 109 da Lei n.° 11.101/05 
para determinagao da lacrackt do estabelecimento, em razao disso postergo essa 

providencia para apps a primeira reuniao do Comite de credores. 

9. Ordeno a suspensao de todas as agues ou execugOes contra o falido, 

ressalvado as agifies que demandar quantia iliquida e as de natureza trabalhista (art. 

6°, §§ 1° e 2°). 

10. Certifique-se o Sr. Analista Juridico se ha outras agOes envolvendo a 
pessoa do falido. 

11. Comunique-se por carta as Fazendas Publicas e de todos os Estados 

e Municipios em que o devedor titer estabelecimento, para que tomem 

conhecimento da falencia (inciso XII do rt. 99/da Lei 11.101/05). 

12. Notifique-se o representa to d Ministerio Public°. 

13. Cumpridos os itens aci 	vol em conclusos para deliberagao acerca 

da reuniao do Comite de Credores. 

Publique-se. Registre-se. Inti -se, in usive 0 comissario. 

Cumpra-se corn prioridade. 

Urussanga (SC), 12 de agosto 2'10. 

Karenj eu lio 
Juiza 	ito 
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