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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornellas, 50 
_________________________________________________________________________ 
 
Processo nº:   001/1.09.0299960-9 (CNJ:.2999601-43.2009.8.21.0001) 

001/1.09.0313099-1 
Natureza: Falência 
Réu: Formilâminas Comércio, Exportação e Importação de Produtos para 

Móveis Ltda. - em Recuperação Judicial 
Marcefer Comércio de Ferragens Ltda. - em Recuperação Judicial 

Juiz Prolator: Juíza de Direito em substituição - Dra. Eliziana da Silveira Perez 
Data: 19/09/2014 
 

Vistos, etc. 
 
Trata-se de pedidos de recuperação judicial requeridos por 

FORMILÂMINAS COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
PARA MÓVEIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARCEFER COMÉRCIO 
DE FERRAGENS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com base no art. 47 e 
seguintes da Lei 11.101/2005, tendo sido deferido o processamento da recuperação 
de ambas em 13.11.2009. 

Cumpre observar que ambas as sociedades empresárias têm os 
mesmos sócios, mesmas atividades e mesmo plano de recuperação, razão pela qual 
se decide em conjunto. 

Com relação à FORMILÂMINAS, a recuperação judicial teve 
regular tramitação. O pedido de processamento de recuperação foi ajuizado em 
26.10.2009, tendo sido deferido em 13.11.2009 (fls. 155/157). 

A Recuperanda apresentou o plano de recuperação previsto no 
art. 53, da Lei 11.101/2005 (fls. 228/256), no qual discorreu detalhadamente sobre as 
medidas a serem tomadas para a recuperação da sociedade. 

Realizada perícia contábil às fls. 408/436. 
Fixados os honorários do Administrador em 2.5% (fl. 452). 
Publicado o edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, § 2º, da Lei 

11.101/2005 (fls. 459/460), tendo transcorrido o prazo sem impugnações ou objeções 
(fl. 500v). 

Realizadas assembleias para a deliberação sobre o plano de 
recuperação apresentado (fls. 535, 691, 692, 713/725). Aprovado o plano (fls. 
716/717), a recuperação judicial foi concedida em 14.09.2011 (fls. 787/791). 

O Administrador pediu convolação em junho de 2012 (fls. 872/874 
e 916/918), com o que o Ministério Público concordou. 

Decretada a falência de Formilâminas em 12.03.2013 (fls. 
928/930), tendo esta interposto agravo de instrumento (fls. 968/980), o qual foi 
provido (fl. 1071), reformando a decisão. 

Apresentado novo plano de recuperação judicial (fls. 1178/1186), 
no qual a Recuperanda apresentou duas propostas de pagamento dos credores, as 
quais, em síntese, dependem de decisão quanto à anulação e titularidade do bem 
imóvel que foi leiloado pela Caixa Econômica Federal. 

Realizada Assembleia Geral de Credores, o novo plano 
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apresentado foi rejeitado por unanimidade (fls. 1208/1216). 
O Administrador requereu a convolação em falência novamente, 

diante da rejeição do plano (fls. 1205/1207). 
A Recuperanda requereu a suspensão do feito (fl. 1221). 
O Ministério Público opinou pela convolação em falência (fls. 

1265/1266, 1292). 
No que tange à recuperação de MARCEFER, a recuperação 

judicial, igualmente, teve regular tramitação. O pedido de processamento de 
recuperação foi ajuizado em 09.11.2009, tendo sido deferido em 13.11.2009 (fls. 
139/141). 

A Recuperanda apresentou o plano de recuperação previsto no 
art. 53, da Lei 11.101/2005 (fls. 191/254, 703/730, 740/748), no qual discorreu 
detalhadamente sobre as medidas a serem tomadas para a recuperação da 
sociedade. 

Realizada perícia contábil às fls. 269/297 e fls. 443/451, os 
honorários da Perita foram fixados em audiência, por acordo entre as partes, no valor 
de 5 (cinco) parcelas de R$ 2.000,00 (fls. 643/646). 

Fixados os honorários do Administrador em 2.5% (fl. 306). 
Publicado o edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, § 2º, da Lei 

11.101/2005 (fl. 342), tendo transcorrido o prazo sem impugnações ou objeções (fl. 
342v). 

Concedida a recuperação judicial às fls. 578/584, em 23.04.2012. 
Apresentado novo plano de recuperação judicial (fls. 703/714), no 

qual a Recuperanda apresentou duas propostas de pagamento dos credores, as 
quais dependem de decisão quanto à anulação e titularidade do bem imóvel que foi 
leiloado pela Caixa Econômica Federal. 

Realizada Assembleia Geral de Credores, o novo plano 
apresentado foi rejeitado por unanimidade (fls. 762/775). 

O Administrador pediu convolação em falência na data de 
16.07.2014 (fls. 762/763), com o que o Ministério Público concordou (fls. 777/778), 
diante da rejeição por unanimidade do novo plano apresentado na Assembleia Geral 
de Credores (fls. 768/769) em conjunto com a Formilâminas. 

Intimada, a Recuperanda não se manifestou (fls. 780/780v). 
É O RELATÓRIO. 
DECIDO. 
 
Trata-se de recuperações judiciais das sociedades 

FORMILÂMINAS COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
PARA MÓVEIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MARCEFER COMÉRCIO 
DE FERRAGENS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, do mesmo grupo 
econômico, concedidas em 14.09.2011 e 23.04.2012, respectivamente, tendo as 
autoras postulado o benefício previsto no art. 47, da Lei 11.101/2005, para os 
credores referidos na inicial, com débitos no total de R$ 3.738.595,11 
(Formilâminas) e R$ 1.369.005,04 (Marcefer), conforme consta nos laudos pericias. 

Apresentado novo plano de recuperação de ambas as 
Recuperandas, conjuntamente, realizou-se Assembleia Geral de Credores, na qual o 
plano foi rejeitado por unanimidade. 

Observo que o plano apresentado se baseia na alienação de um 
imóvel cuja titularidade vem sendo discutida judicialmente, que já foi, inclusive, 
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leiloado pela Caixa Econômica Federal. Em que pese constar no plano e nos autos 
a informação da tentativa judicial de anulação do leilão movida judicialmente pelas 
Recuperandas, a Assembleia Geral de Credores decidiu pela rejeição do plano. 

Assim, não merece prosperar o pedido das Recuperandas de 
suspensão da recuperação por mais um ano, a fim de que se decida a questão do 
imóvel, uma vez que a própria Assembleia de Credores não acolheu as propostas 
apresentadas no plano. 

Desta forma, a convolação em falência é medida que se impõe. 
Relativamente aos honorários do Administrador, devem ser 

readequados, de forma que deverão ser fixados com base no ativo arrecadado pela 
Massa Falida, e não com base nos valores submetido à recuperação, como foi 
determinado anteriormente no procedimento recuperatório, sob pena de ocorrer bis 

in idem. 
Quanto aos honorários da Perita referente ao procedimento de 

recuperação, deverá ser informado e comprovado o valor recebido e o ainda devido. 
 
PELO EXPOSTO, DECRETO A FALÊNCIA das sociedades 

empresárias FORMILÂMINAS COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS PARA MÓVEIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
MARCEFER COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL, já qualificadas, com fulcro nos art. 73, III, e art. 107, ambos da Lei 
11.101/2005, declarando aberta a falência na data de hoje, às 18h, e determinando 
o que segue: 

a) a falência de ambas as sociedades deve tramitar nos autos da 
Marcefer (001/1.09.031099-1), tendo em vista a constituição de grupo econômico 
entre as sociedades, bem como considerando-se que os feitos estão na mesma fase 
processual. 

b) a presente decisão deverá ser juntada nos autos das 
recuperações de Formilâminas e Marcefer, bem como nos respectivos balancetes 
(001/1.11.0351052-6 e 001/1.11.0202948-4). 

c) julgo os balancetes extintos devido ao término da recuperação 
judicial, os quais deverão ser arquivados com baixa. 

d) mantenho o Dr. Rui Carlos de Freitas Guerreiro como 
Administrador Judicial. 

e) declaro como termo legal a data de 24.07.2009 
correspondente ao nonagésimo (90º) dia do pedido da recuperação de Formilâminas 
(26.10.2009), na forma do art. 99, II, da Lei de Falências; 

f) intimem-se os sócios da Falida para que cumpram o disposto 
no art. 99, III, da Lei 11.101/05, no prazo de cinco (05) dias, apresentando a relação 
atualizada de credores, bem como para que atendam ao disposto no art. 104 do 
referido diploma legal, sob pena de crime de desobediência, devendo ser requerida 
previamente a remessa da relação de credores por e-mail, no formato de texto; 

g) 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 
o Administrador Judicial apresentar a lista de credores para publicação do edital a 
que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal. Deve constar no edital o endereço 
profissional do Administrador para que os credores apresentem as divergências no 
prazo de 15 dias de que trata o art. 7º, §1º, da Lei 11.101/05. 

h) suspendam-se as execuções existentes contra as devedoras, 
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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 Lei 11.101/05; 

i) 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, 
bem como oficiando-se as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal para que enviem 
certidões das dívidas eventualmente existentes; 

j) 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; 

k) oficiem-se aos estabelecimentos bancários para que sejam 
encerradas as contas das demandadas, bem como para que prestem informações 
quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da Lei 
11.101/05; 

l) 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 aos Registros Imobiliários e Departamento 
de Trânsito para tanto, com base no art. 99, VI e VII, da Lei 11.101/05; 

m) mantenho a Sra. Cláudia Regina Tropea como Perita Contábil, 
fixando honorários conforme disposto na Portaria 01/99, a serem pagos na forma do 
art. 84, I, da Lei 11.101/2005. Intime-se para informar e comprovar o pagamento dos 
seus honorários da fase de recuperação judicial (valores já recebidos e os ainda 
devidos). 

n) nomeio Leiloeiro o Sr. Flávio Bittencourt Garcia, o qual deverá 
sugerir datas para alienação do ativo, oportunamente, atendendo o disposto no art. 
140 da Lei 11.101/05. 

n) intime-se pessoalmente a Procuradoria da Fazenda Nacional. 
o) oficie-se à CGJ, adotando o Provimento 20/2009,  solicitando 

providências no sentido de ser comunicado aos Registros Imobiliários do Estado, a 
decretação da falência da empresa e de indisponibilidade dos bens dos sócios 
gerentes ou administradores da requerida, bem como que  informem acerca da 
existência de imóveis; 

p) custas na forma disposto no art. 84, IV, da Lei 11.101/2005. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Porto Alegre, 19 de setembro de 2014. 

 
Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito em substituição 


