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CERTIDÃO

Certifico e dou fé que *. Em 17 de fevereiro de 2017. Eu, Wilson Souto Maior 
Barroso, Estagiário Nível Superior, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº: 0248695-51.2007.8.26.0100 - Recuperação Judicial

Requerente: Ciwal Acessórios Industriais Ltda

Requerido: Ciwal Acessórios Industriais Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Barbosa Sacramone

Vistos.

Fls. 1748/1753: Trata-se de pedido de aditamento à habilitação de crédito 
em andamento, distribuída digitalmente sob o nº 0052906-02.2016. Assim, deverá o credor 
peticionar nos autos digitais.

A sociedade CIWAL ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA requereu 
sua recuperação judicial nos temos do art. 47 da Lei 11.101/2005, expondo as razões de sua 
crise econômico-financeira. 

Deferido o processamento, fora apresentado o plano de recuperação 

judicial e convocada normalmente assembleia de credores. Houve a concessão da 

recuperação judicial. 

Manifestaram credores (fls. 1656/1658 e 1664/1666) sobre o não 

cumprimento de obrigações estabelecidas no plano de recuperação judicial pela 

Recuperanda, havendo pedido de convolação por credor a fls. 1664/1666.

Opinou o Administrador Judicial às fls. 1674/1675 pela convolação em 

falência.

É em síntese o essencial.  Decido.

I  Substituição do Administrador Judicial

Este juízo determinou em 30 de maio de 2016 que o administrador judicial, 

TADEU LUIZ LASKOWSKI, devidamente nomeado nesta recuperação judicial se 

manifestasse com urgência sobre as folhas 1710/1724 e 1731/1734 a fim de verificar se a 

recuperanda havia paralisado suas atividades mercantis.

Não obstante, manifestou-se o administrador judicial somente em 8 de 

dezembro de 2016, isto é, mais de 6 meses após a determinação. É evidente, pois, que a 
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conduta do administrador judicial é lesiva à presente recuperação judicial por ir de 

encontro a dois preceitos fundamentais ao processo de recuperação judicial: a celeridade 

processual e a proteção aos interesses dos credores.

A razão para tanto é que o procedimento de recuperação judicial visa a ser 

rápido e eficiente a fim de que no menor tempo possível os credores sejam satisfeitos e a 

empresa consiga sair da crise econômico-financeira na qual se encontra. 

A dilação do administrador judicial, portanto, traz enormes prejuízos a 

todos na recuperação judicial. A ausência de manifestação oficial do administrador judicial 

pode implicar insegurança aos credores em relação à recuperanda por gerar incerteza 

quanto ao recebimento de seus respectivos créditos. Assim, por atitude do administrador 

judicial os propósitos do instituto de recuperação judicial são minados em razão de 

descrédito e desconfiança dos credores em relação à recuperanda.

É à vista do exposto que determino a substituição do administrador judicial, 

TADEU LUIZ LASKOWSKI.

II  Convolação em Falência 

O instituto da recuperação judicial foi concebido pela Lei 11.101/05 para 

promover a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica 

(art. 47, da LF). O benefício concedido pela Lei aos empresários em crise objetiva permitir 

a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica.

Entretanto, o devedor, empresário, sociedade empresária, microempresas, e 

empresas de pequeno porte, deverão cumprir com todas as exigências e procedimentos que 

a Lei de Recuperação Empresarial define, e em caso do não cumprimento das normas e 

regras ali estabelecidas, ocorrerá a decretação da falência pelo Juiz.

Para usufruir do benefício do instituto impõe-se ao devedor uma série de 

exigências e procedimentos. Várias são as hipóteses em que a falência do devedor é 

decretada como prescritas no artigo 73, caput da Lei nº 11.101/2005, a saber: a) por 

deliberação da assembleia-geral de credores; b) pela não apresentação, pelo devedor, do 

plano de recuperação; c) quando houver sido rejeitado o plano de recuperação e d) por 

descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação. 

Em manifestação de credores em fls. 1656/1658 e 1664/1666, esses 

alegaram que não houve pagamento de valores devidos e definidos no plano de recuperação 

judicial e a devedora nada comprovou sobre o efetivo pagamento das quantias referidas. 
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Assim sendo, por a Recuperanda ter descumprido obrigação assumida no 

plano de recuperação judicial, é manifesto que ela não tem como cumprir o principal 

objetivo da recuperação judicial, qual seja  , superar a crise pela qual passa, e não satisfazer 

os credores implica infringir o artigo 73, IV, da Lei 11.101, colocando-a em situação de 

convolação. 

E mais, segundo documento de fl. 1668, o próprio patrono da devedora 

admite que a Recuperanda encontra-se sem movimentações financeiras, oferecendo mais 

evidências de que não há como dar continuidade ao instituto previamente deferido. 

Além de não cumprir o plano e confirmar que interrompeu suas atividades, 

o empresário em recuperação pretende a alienação de seus ativos, sem que houvesse 

previsão expressa no plano de recuperação, o qual teria sido aprovado no diante ano de 

2008.

Em suma, a recuperação judicial não tem sido frutífera, a ponto de 

comprometer os interesses dos credores. É, portanto, caso de convolação em falência.

Posto isso, pelo que esta nos autos e pareceres do Administrador Judicial e 

Ministério Público, DECRETO hoje, nos termos do artigo 73 e incisos da LRE, a falência 

da empresa CIWAL ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA, com estabelecimento 

principal em São Bernardo do Campo, SP, Rua municpal, 30, Conjunto 210, CEp 

09710-210, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.519.021/0001-02, cujos administradores são 

Newton Silva Araújo e Waldemar Francisco de Assis Barreto, com endereços a fls. 313 e 

315.

Determino ainda o seguinte:

1. Ante ao exposto, substituo o administrador 

judicial, TADEU LUIZ LASKOWSKI, e coloco em seu lugar o 

administrador judicial Alta Administração Judicial Ltda, 

CNPJ nº 20.282.418/0001-46, representada por 

Afonso Rodeguer Neto, OAB/SP 60.583 , com endereço 

à Avenida Paulista, nº 1439, cj. 132, CEP 01311-926, 

Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, que deverá promover 

pessoalmente a imediata arrecadação dos bens, documentos e livros 

(artigo 110), bem como a avaliação dos bens, separadamente ou em 

bloco, no local em que se encontrem (artigos 108 e 110), para 

realização do ativo (artigos 139 e 140), sendo que ficarão eles sob 

sua guarda e responsabilidade (artigo 108, parágrafo único), 

podendo providenciar a lacração, para fins do artigo 109. 

2. Apresente o antigo administrador relatório de 

sua administração, bem como o valor recebido até então de 
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honorários.

3. A propósito da arrecadação, observa Alfredo de 

Assis Gonçalves Neto que, “ao assinar o termo de compromisso, o 

administrador judicial procederá, em seguida e imediatamente, à 

arrecadação de todos os bens do falido ou sociedade falida, onde 

estiverem localizados, ainda que situados em comarca diversa 

daquela em que decretada a falência. Para tanto, não necessita de 

ordem ou autorização do Poder Judiciário e, desse modo, se houver 

bens em outra comarca, cabe-lhe arrecadar os nela existentes, 

independentemente de intervenção judicial.” (Administração da 

Falência, Realização do Ativo e Pagamento dos Credores, in A 

Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas  Lei no. 

11.101/2005, Coord. Paulo Penalva Santos, ed. Forense, RJ, 2006, 

p. 257).

4. Fixo o termo legal (artigo 99, II) nos 90 

(noventa) dias anteriores ao pedido de recuperação judicial ou do 

primeiro protesto, o que for anterior.

5. Nos termos do art. 99, V, suspendo todas as 

ações ou execuções contra as falidas, ressalvadas as hipóteses 

previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, 

também, a prescrição. 

6. Proíbo a prática de qualquer ato de disposição 

ou oneração de bens da sociedade falida, com a determinação de 

bloqueio de bens e as comunicações de praxe. 

7. Caso algum imóvel da massa falida esteja 

locado, deverá o locatário passar a efetuar o pagamento dos aluguéis 

à massa falida, mediante depósito judicial, sob pena do pagamento 

ao falido ser considerado ineficaz. 

8. Servirá cópia desta sentença, assinada 

digitalmente, como comunicação aos locatários, a ser entregue pelo 
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administrador judicial.

9. Fixo o prazo de 10 dias para os representantes 

legais do falido apresentarem ao administrador judicial, em arquivo 

eletrônico, a relação de credores, com os valores dos créditos. 

10. Após conferência, o administrador judicial 

apresentará a relação de credores, a fim de que se expeça edital, nos 

termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, com o prazo 

legal de habilitação ou divergência em 15 dias, dispensados os 

credores que constarem corretamente do edital a ser publicado. 

11. As habilitações ou divergências deverão 

ser encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, no seu 

endereço já mencionado.

12. Os pagamentos que forem autorizados nesta 

falência serão realizados por meio de transferência bancária, de 

modo que compete aos credores informar conta bancária de sua 

titularidade diretamente ao administrador judicial, por meio 

eletrônico ou no endereço já indicados (art. 1112, par. 3º. e 4º. das 

Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça).

13. As habilitações tempestivas e informações de 

contas apresentadas nos autos e não diretamente ao administrador 

judicial, como determinado, não serão consideradas.

14. Determino ao administrador judicial que 

encaminhe cópia dessa decisão: a) à JUCESP, para que conste a 

expressão “falida” nos registros e a inabilitação para atividade 

empresarial, formando-se um incidente específico para ofícios e 

informações sobre a existência de bens, direitos e protestos; b) às 

Fazendas Públicas (União, Estados e Município onde atuam as 

falidas); c) aos juízos em que tramitam ações em face da falida.

15. Intime-se o Ministério Público.

16. P.R.I.
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São Paulo, 17 de fevereiro de 2017.

DATA
Em______de___________de_______ recebi estes autos em Cartório.
Eu, __________________, Escrevente, subscr.
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