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Vistos, etc.

SALTEC  INJETADOS  TERMOPLÁSTICOS  LTDA.  ME.  e  MTAS

BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA.. ingressaram com pedido de falência em face de

CALÇADOS  MASIERO  LTDA..,  com  base  no  art.  94,  inc.  I,  da  Lei  11.101/2005,

alegando que são credores da demandada da importância de R$ 140.696,02 (cento

e quarenta mil, seissentos e noventa e seis reais com dois centavos), referente à

duplicatas  não  pagas,  protestadas.  Aduziram  que  a  parte  ré  encerrou  suas

atividades de forma irregular, deixando à mercê diversos credores e que procedeu

com a liquidação precipitada de seus ativos. Narraram situações que alegam ser

fraudulentas. Discorreram quanto à responsabilidade dos sócios e fixação do marco

temporal inicial, que alegam que se deve dar 90 dias antes da data de saída dos

sócios Felício Masiero e Bernadete Maziero Zimpel. Alegaram existirem indícios de

crime falimentar. Ao final, requereram a falência da parte ré. Juntaram documentos

(fls. 06/328).

Citada  por  hora  certa  (fls.  338/341),  a  parte  ré  apresentou

contestação  (fls.  343/355),  alegando,  preliminarmente,  a  realização  de  depósito

elisivo  e  a  inépcia  da  inicial,  já  que  a  pretensão  dos  autores  restringe-se  ao

recebimento de valores referentes a duplicatas não pagas, anseio típico de ação de

execução ou de cobrança. No mérito, alegou que não agiu de forma fraudulenta,

bem como que não há aceite ou comprovação do negócio jurídico adjacente nas

duplicatas  anexas  aos  autos.  Aduziu  que os  autores  litigam de  má-fé.  Ao  final,

postulou que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, em face da inépcia, ou

que o pedido inicial seja julgado improcedente. Requereu que os autores fossem

condenados às penas de litigância de má-fé.
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Houve réplica (fls. 353/355).

O Ministério Público deixou de intervir no feito (fls. 357).

Intimadas as partes quanto à produção de provas (fls. 358), os

autores requereram que a ré fosse intimada para juntar documentos pertintnes, a

oitiva  de  Valdicir  Masier  e  Valdir  Masiero  (sócios  da  ré)  Carlos  Eduardo  França

(advogado da ré) e Katiucha Masiero e Maicon Vinícius Masiero (filhos de um dos

sócios).

O Ministério Público, diante da possibilidade de prática de crimes

falimentares,  revisando  o  entendimento  anterior,  voltou  a  intervir  no  feito,

concordando com os pedidos de prova realziados pela parte autora (fls. 365).

Houve audiência de conciliação (fls. 373), restando inexitosa. Na

ocasião, a parte ré requereu o prazo de 07 dias para juntar bens que ofereceria em

garantia, o que foi deferido pelo juízo.

A parte ré apresenta documentos e rol de bens (fls. 374/682).

Os autores requereram o julgamento da ação (fls. 684).

O Ministério Público declinou sua intervenção (fls. 686).

Vieram os autos conclusos.

RELATEI.

DECIDO.

Trata-se de pedido de falência lastreado em débito oriundo de

obrigação  líquida  materializadaem  títulos  executivos  protestados  cuja  soma

ultrapassa  quarenta  salários  mínimos  (art.  94,  inciso  I),  bem  como  em  atos

fraudolentos, consistentes em: 

a) venda de um prédio industrial, matrícula nº4.913, do Registro

de Imóveis de Três Coroas;

b) retirada dos sócios Felício Masiero e Bernadete Maziero Zimpel

do  quadro  societário,  com  a  finaldiade  de  resguardar  seu  patrimônio,  já  que

continuaram a administrar a sociedade;

c) transações imobiliárias do patrimônio pessoal dos sócios a seus

filhos, consistente na venda do imóvel matrícula 4.760, do Registro de Imóveis de

Três Coroas.

Preliminarmente,  esclareço  que  a  contestação  apresentada  é

manifestamente intempestiva: o mandado de citação foi juntado aos autos no dia

11/03/2016 (na vigência do CPC/73), tendo o prazo contestacional se esgotado no

dia 23/03/2016 e a contestação apresentada no dia 30/03/2016.

Portanto, seguindo posição dominante, ao prazo iniciado antes da

vigência do novo diploma processual, aplica-se as regras do regime revogado, ou

      Número Verificador: 16411500007266164201735348          2
     64-5-164/2017/35348 164/1.15.0000726-6 (CNJ:.0001861-33.2015.8.21.0164)



seja, a contagem é em dias corridos. 

Por  esse  motivo  a  contestação  deve  ser  desentranhada,  bem

como se fazem presentes os efeitos da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos

articulados pelo autor na inicial,  não sendo nenhuma das hipóteses previstas no

artigo 345 do CPC.

Com efeito, conforme disposto no art. 98 da Lei n° 11.101/2005, o

devedor é citado para apresentar contestação no prazo de 10 dias, podendo, nesse

prazo, efetivar o depósito do total do crédito (parágrafo único do art. 98), ou ainda,

mesmo que não se constitua propriamente um meio de defesa, pleitear pedido de

recuperação judicial (art. 95, da LREF).

Pois  bem,  houve  a  tentativa  de  apresentação  de  bens  em

garantia pela parte ré, com o presumível propósito de elidir o débito. Todavia, os

reputo insuficientes para tal fim, pois intempestivo. Ainda, conforme a redação do

parágrafo  único  do  art.  98  da  Lei  11.101/2005,  o  depósito  elisivo  deve  ser  de

valores correspondentes ao total do crédito.

A par disso, as exigências previstas no art. 94 da Lei Falimentar

foram atendidas, pois, em suma, os autores acostaram diversos títulos executivos,

no valor total de R$ 140.696,02 (cento e quarenta mil, seissentos e seis reais com

dois  centavos),  devidamente  protestados  e  não  satisfeitos,  em  quantia  muito

superior a 40 salários mínimos.

A  situação  acima  referida  demonstra  a  impontualidade  da

sociedade empresária, visto que é devedora do valor postulado na inicial,  tendo

deixado transocrrer in albis o prazo contestacional, presumindo-se a veracidade dos

fatos alegados pelas demandantes, ou seja, o estado de insolvência, decorrente do

não pagamento do débito.

Todavia,  em  que  pese  os  efeitos  da  revelia,  tenho  que  a

presunção  de  veracidade  dos  fatos  articulados  na  petição  inicial  não  implicam

necessariamente  a  procedência  do  pedido.  Isso,  porque  os  fatos  fictamente

provados podem conduzir a consequências jurídicas distintas daquelas pretendidas

pelo autor ou pode existir algum fato capaz de obstar os efeitos da revelia.

Nesse  sentido,  na  ausência  de  outras  informações,  é  inviável

nesse momento, presumir fraudulenta a venda de um dos prédios industriais da ré,

bem como a transação realizada de um terreno de um dos sócios a seu filho. 

Assim,  não  restou  demonstrado  que  se  procedeu  à  liquidação

precipitada de ativos ou que a ré lançou mão de meio ruinosos ou fraudulentos para

realizar  pagamentos;  que  a  ré  tenha  realizado  ou  tentado  realizar

inequivocadamente, com o objetivo de retardadar pagamentos ou fraudar credores,
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negócio  simulado  ou  alienação  de  parte  ou  totalidade  de  seu  ativo  a  terceiro;

transferiu estabelecimento a terceiro, sem consentimento dos credores,  sem ficar

com bens suficientes para solver seu passivo; simulou transfeência de seu principal

estabelecimento  com  o  objetivo  de  burlar  a  legislação  ou  fiscalização  ou  para

prejudicar  credor;  deu  ou  reforçou  garantia  a  credor  por  dívida  contraída

anteriormente, sem ficar com bins livres e desembaraçados suficientes para saldar

seu  passivo;  ausentou-se  sem deixar  representante  habilitado  ou  com recursos

sucifientes para pagar os credores, abandonou o estabelecimento ou tentou ocultar-

se de seu domicílio,  do local  de sua sede ou de seu principal  estabelecimento;

deixou  de  cumprir,  no  prazo  estabelecido,  obrigação  assumida  no  plano  de

recuperação judicial.

Quanto  a  responsabilização  pessoal  dos  sócios,  tenho  que  é

inviável o reconhecimento e redirecionamento nesses autos, pois  o rito processual

tem cognição  sumária,  ou  seja,  somente  é  cabível  a  discussão  a  respeito  dos

requisitos para a quebra. Eventual ação de redirecionamento, a teor do art. 82 da

Lei de Falências, deverá se dar em ação autonôma. 

Por  fim,  tenho  que  é  inviável  o  reconhecimento  de  marco

temporal  inicial  nos termos requeridos pelos autores,  já que este deverá se dar

conforme o previsto em lei, ou seja, no art. 99, inciso II da Lei de Falências.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por SSALTTEC

INJETADOS TERMOPLÁSTICOS LTDA ME e  MTAS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA,

para  DECRETAR  A  FALÊNCIA da  empresa  CALÇADOS  MASIERO  LTDA., com

fundamento no artigo 94, inciso I, da Lei 11.101/2005.

1) A teor do art. 99, inc. IX, da Lei nº 11.101/2005, nomeio, como

administrador  judicial  Roberto  Carlos  Hahn,  e-mail  roberto@hpcustos.com.br,

celular  51  9110.0100.  A  remuneração  do  administrador  judicial  será  fixada  a

posteriori, nos termos do art. 24, da Lei de Falências.

2)  Determino  a  expedição  de  ofícios  aos  órgãos  e  repartições

públicas  e  outras  entidades  (Cartórios  Imobiliários  da  região,  órgão  de trânsito,

Receita Federal e Banco Central) para que informem a existência de bens e direitos

do falido, na forma do art. 99, inc. X, da Lei.

3) Fixo como termo legal o nonagésimo (90º) dia anterior ao do

primeiro protesto por falta de pagamento (fls. 102), na forma do art. 99, inc. II, da

Lei de Falências, qual seja, o dia 29/01/2015 – contemplando, inclusive, a venda do

imóvel objeto da escritura pública das fls. 313/314;

4) Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para as habilitações de crédito
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ou divergências quanto aos créditos relacionados, contados a partir da publicação

do edital que se refere o parágrafo único do art. 99 da Lei 11.101/2005.

5) Ordeno a suspensão de todas as ações ou execuções contra a

sociedade empresária falida, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do

art. 6º da Lei.

6) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de

bens  da  sociedade  empresária  falida,  submetendo-os  preliminarmente  à

autorização judicial, na forma do art. 99, inc. VI, da Lei de Falências.

7) Ordeno a Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul que

proceda  à  anotação  da  falência  no  registro  do  devedor,  para  que  conste  a

expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o

art. 102 da Lei 11.11/2005.

8) Intime-se o representante legal da Falida para que cumpra o

disposto no art. 99, inc. III, da Lei de Quebras, no prazo de cinco dias, apresentando

a relação de credores, bem como atenda o disposto no art. 104 do diploma legal

precitado, sob pena de responder por delito de desobediência;

9) Fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores,

na  forma  do  artigo  7º,  §  1º,  c/c  art.  99,  inc.  IV,  que  devem ser  apresentadas

diretamente ao Administrador Judicial, devendo este, após,  apresentar a lista de

credores para publicação do edital a que alude o § 2º, do art. 7°, do mesmo diploma

legal.

10) Intime-se o Ministério Público, bem como comunique-se, por

carta, às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o

devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência, a teor

do que estabelece o art. 99, inc. XIII, da Lei 11.101/2005.

11) Dê-se vista ao Ministério Público para apuração de eventual

conduta criminosa por parte da empresa falida.

12) O  pagamento das custas processuais após a realização do

ativo, na forma prevista no art. 84, inc. III, da Lei 11.101/2005.

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

Com o trânsito em julgado, desentranhe-se a contestação.

Três Coroas, 03 de outubro de 2017.

Mariana Motta Minghelli
Juíza de Direito
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