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VISTOS. 

Trata-se da recuperação judicial de BUDELLI ASSESSORIA 

COMERCIAL LTDA. e CAC COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E 

ACESSÓRIOS LTDA., cujo deferimento do processamento deu-se em 22 de Ja-

neiro de 2014 (fls. 844/846). 

Foi nomeado Administrador Judicial o sr. Rui Carlos de Freitas 

Guerreiro, compromissado à fl. 856. 

Realizada assembleia-geral de credores às fls. 1874/1923, a 

mesma foi homologada às fls. 1931/1932vº, com a consequente concessão da 

recuperação judicial. 

Aportou aos autos manifestação do Administrador Judicial às 

fls. 2294/2298, seguida de documentos, na qual postula o mesmo a convolação 

da recuperação judicial em falência. 

É O BREVE RELATÓRIO. 

DECIDO. 
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Conforme se depreende da ata da assembleia-geral de credo-

res realizada, o plano de pagamentos aprovado pelos credores consistia na qui-

tação dos valores devidos aos mesmos mediante a alienação de imóveis das 

recuperandas, situação que acabou não se concretizando. 

Com efeito, a decisão proferida às fls. 2225/2226 reconheceu 

que os imóveis, cuja venda pretendiam as recuperandas para cumprimento do 

plano de recuperação aprovado, não lhes pertenciam, mas sim à empresa Igua-

temi Porto Alegre Desenvolvimento Imobiliário. Tal questão se encontra  acober-

tada pelo manto da preclusão, inexistindo irresignação recursal de qualquer das 

partes envolvidas. 

Essa situação, como já referido à fl. 2226, configura descum-

primento do plano aprovado, situação suficiente a ensejar a quebra, nos termos 

do inciso IV do artigo 73 da Lei 11.101/2005. Porém, há outros fatores que tam-

bém levam as recuperandas à quebra. 

O instituto da recuperação judicial visa, como o próprio nome 

sugere, a recuperar a empresa em dificuldade financeira. A ideia da recuperação 

judicial é fornecer meios à empresa para que a mesma se reerga e consiga, com 

base na sua própria geração de riqueza, pagar as dívidas pretéritas e sujeitas ao 

regime recuperacional, bem como seguir com suas atividades de forma regular. 

Então, pressuposto básico para que seja possível essa situação é que a empresa 

tenha potencial e capacidade de recuperação. 

Não enxergo, contudo, tal capacidade nas recuperandas. 

Como o Administrador Judicial brilhantemente referiu em sua última manifesta-

ção nos autos (fls. 2294/2298), 

“(...) a recuperanda CAC há muito não opera, eis que não 

industrializa mais calçados. Já no que diz respeito a recu-

peranda Budelli, seus resultados são insípidos e, se con-

siderarmos que é através do recebimento de royalties de 

suas franqueadas que implementará o soerguimento de 

ambas empresas, fica evidenciado, de forma cristalina, a 
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ineficácia dos arranjos para o intento”. 

Os pareceres contábeis juntados às fls. 2299/2391 não deixam 

dúvidas de que as recuperandas estão com seus faturamentos abaixo do espe-

rado, e caindo cada vez mais. Como continuam em operação, os créditos cons-

tituídos após o deferimento do processamento da recuperação são extraconcur-

sais – ou seja: as empresas em recuperação estão contraindo cada vez mais 

passivo (e passivo não sujeito ao concurso de credores) –, ao passo que o ativo 

está cada vez menor. 

É situação hábil à quebra. 

Isso posto, DECRETO A FALÊNCIA das sociedades empresá-

rias BUDELLI ASSESSORIA COMERCIAL LTDA., CNPJ nº 03.127.541/0001-

73 e CAC COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA., 

CNPJ nº 08.096.590/0001-00, declarando-as abertas na data de hoje, às 17 ho-

ras, e determinando o seguinte: 

a) mantenho o Administrador Judicial nomeado na decisão que 

deferiu o processamento da recuperação na mesma condição (Dr. Rui Carlos de 

Freitas Guerreiro); 

b) declaro como termo legal a data de 10/10/2013, correspon-

dente ao nonagésimo (90º) dia contado da data do pedido de recuperação, na 

forma do inc. II do art. 99 da Lei 11.101/05; 

c) intimem-se os sócios das Falidas para que cumpram o dis-

posto no inc. III do art. 99 da Lei 11.101/05, no prazo de cinco 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 for-

mato de texto; 

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

res, na forma do §1º do artigo 7º c/c inc. IV do art. 99, ambos Lei 11.101/05, 
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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 di-

vergências no prazo de 15 dias de que trata o art. §1º do 7º da Lei 11.101/05; 

e) suspendam-se as execuções existentes contra as devedo-

ras, 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 pros-

seguirão quanto a estes, bem como os executivos fiscais e ações que demanda-

rem por quantias ilíquidas, atendendo ao disposto no art. 6º c/c o inc. V do art. 

99, ambos da Lei 11.101/05; 

f) cumpra o Sr. Escrivão as diligências estabelecidas em Lei, 

em especial as dispostas nos incs. VIII, X e XIII, bem como no parágrafo único, 

todos do art. 99 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 em nome das 

falidas; 

g) efetue-se a lacração dos estabelecimentos e arrecadem-se 

os bens das falidas, nos termos do inc. XI do art. 99 da Lei 11.101/05; 

h) oficie-se ao Banco Central do Brasil para que encerre as 

contas das falidas, bem como para que prestem informações quanto aos saldos 

porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da Lei 11.101/05. 

i) oficie-se à CGJ adotando o Provimento 20/2009, solicitando 

providências no sentido de ser comunicado aos Registros Imobiliários e Depar-

tamento de Trânsito a decretação da falência das sociedades empresárias e a 

indisponibilidade dos bens dos sócios gerentes ou administradores pelo prazo 

de que trata o §1º do art. 82 da Lei 11.101/05, com base nos incisos VI e VII do 

art. 99 da referida Lei, bem como para que prestem informações acerca da exis-

tência de bens; 
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j) nomeio perito contábil ALFEU JARDIM  RIEFFEL, end. Rua 

dos Andradas, 1560, conj. 1519, Porto Alegre/RS, CEP 90020-010, fones 3013-

6250, 3221-4551, 3013-4251, 9966-1976, e-mail schimitrieffel@yahoo.com.br, e 

mantenho leiloeiro NAIO DE FREITAS RAUPP (rua Otávio Schemes, 3745, 

bairro Passo do hilário, Gravataí, CEP 94155-000, fones (51) 3431.0404, (51) 

3423.3333, (51) 3042.4490 e (51) 9135.7856, e-mail naioraupp@uol.com.br e 

naioraupp@terra.com.br), o qual deverá sugerir datas para alienação do ativo, 

oportunamente, atendendo o disposto no art. 140 da Lei 11.101/05. 

k) intime-se, pessoalmente, a PFN; 

l) custas conforme o inc. IV do art. 84 da Lei de Quebras. 

m) intimem-se as falidas, por seus procuradores, para que, em 

24 horas, juntem aos autos cópia de todos os contratos de franquias existentes 

e vigentes, juntamente com os contratos de produção de produtos licenciados e 

de cópia do processo de registro da marca DATELLI; 

n) oficie-se à Junta Comercial para que proceda ao cancela-

mento da sociedade de propósito específico DALLAORO COMERCIAL & 

FRANQUIAS LTDA., empresa constituída com a finalidade de gestão da marca 

Datelli. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. 

Porto Alegre, 31 de março de 2016. 

 

 

Giovana Farenzena 
Juíza de Direito 


