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 Vistos etc.

P.R.  CONSTRUCOES  E  INCORPORACOES  LTDA.,  já

qualificada  nos  autos,  requereu  e  obteve  o  processamento  de  sua  concordata

suspensiva na data de 05.02.2003 (fls. 661/662). O Comissário manifestou-se às

fls.  877/881, requerendo a rescisão da concordata suspensiva,  sustentando que

desde  o  início  do  benefício  a  empresa  nunca  retomou  sua  atividade  fim,  não

conseguindo  manter  sua  contabilidade  em  dia  e  possuindo  débitos  fiscais  de

grande vulto. O concordatário não vem cumprindo com suas obrigações, protelando

o feito que já tramita há mais de quinze anos (1994).

O Ministério Público emitiu parecer à fl. 896/898,  opinando

pela rescisão da concordata suspensiva. 

Resumidamente, é o relatório.

Trata-se de concordata suspensiva da falência, em que não

houve o adimplemento das obrigações por parte do concordatária, que não cumpriu

o plano de pagamento a que se propôs, possuindo débitos em  aberto, além do que

não  juntou  comprovantes  de  quitação  das  referidas  dívidas  previdenciárias,

conforme art. 183, parágrafo único, inciso II, c/c art. 174, inciso I, ambos da Lei de

Quebras.

No  caso  em  exame,  merecem  ser  acolhidas  as  razões

expostas pelo Curadora das Massas em seu parecer de fl. 877/881,  uma vez que a

Concordatária  não  satisfez  as  obrigações  que  lhe  foram  impostas  quando  da
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concessão  do  benefício,  mesmo  em  prazo  largamente  superior  ao  que  lhe  foi

deferido, como consta na certidão da fl. 838.  De outro lado, a própria Concordatária

alega que não retomou suas atividades, o que esvazia ainda mais a razão de ser da

moratória.

Desta  forma,  a  rescisão  da  concordata  se  impõe,  eis  que

restou caracterizada nos autos a impossibilidade de a concordatária cumprir com as

obrigações  assumidas  por  ocasião  do  benefício  legal,  consoante  estabelece  o

art.151, § 3º, do Dec.Lei 7.661/45.

ANTE  O  EXPOSTO,  face  às  razões  antes  expendidas,

declaro  rescindida a  concordata  e  REABRO A  FALÊNCIA  DE  P.R.

CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, com fulcro no art. 151, § 3º, da Lei

de  Quebras,  declarando  reaberta  a  mesma  na  data  de  hoje,  às  16h30min  e

determinando o que segue:

a)  Nomeio  Administrador  Judicial  o  Dr.  Rui  Guerreiro sob

compromisso, que deverá ser prestado em 24 horas, atendendo ao disposto no art.

99, IX, da LRF;

b) declaro como termo legal a data de 29.11.1994, fixado à

data da quebra, isto é, em 29.11.94, conforme fl. 186;

c)  intimem-se  os  sócios  da  Falida  para  que  cumpram  o

disposto  no  art.  99,  III,  da  Lei  de  Quebras,  no  prazo  de  cinco  (05)  dias,

apresentando a relação de credores, bem como atendam ao disposto no art. 104 do

referido diploma legal;

d)  fixo  o  prazo  de  quinze  (15)  dias  para  habilitação  dos

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

Falências, devendo a Administradora Judicial apresentar a lista de credores para

publicação do edital a que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal;

e) suspendam-se as execuções existentes contra a devedora,

inclusive as 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, V, ambos da atual

Lei de Quebras;
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f) cumpra o Sr. Escrivão as diligências estabelecidas em lei,

em especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo parágrafo único do

mesmo dispositivo da Lei 11.101/05, procedendo-se as comunicações e intimações

de praxe;

g) efetue-se a lacração do estabelecimento e arrecadem-se

os bens da falida, nos termos do art. 99, XI, e da Lei 11.101/05;

h) oficiem-se aos estabelecimentos bancários para que sejam

encerradas as contas da demandada, bem como para que prestem informações

quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da LRF;

i) ainda, com base no art. 99, VI, da Lei 11.101/05, determino

a  indisponibilidade  dos  bens  dos  sócios  gerentes  ou  administradores  da

demandada pelo  prazo  de  que trata  o  art.  82,  §  1º,  do  mesmo diploma legal,

devendo serem oficiados os Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito para

tanto, com base no art. 99, VII, da LRF;

j) Nomeio Perito o Dr. Diego Olêa Taborda e  Leiloeira a Dra.

Hilda  Maria  Fifa  Machado, a  qual  deverá  sugerir,  oportunamente,  datas  para

alienação do ativo, atendendo o disposto no art. 140 da Lei de Quebras.

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2008.

Newton Fabrício,

Juiz de Direito
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