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POR".l'OBIDOO Allft"EFATOS DE CillEll'.L'O St COllSTRl[JÇM> CIV.BJL, :U:..TDA., 
pessoa jurídica de Direito Privado, com sede e 
estabelecimento industrial à Av. Monsenhor Seckler, 1.651, 
devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o n º 
CGC/MF 46.872.099/0001-12 e Inscrição Estadual n g 
554.006.447.118, por seu Advogado infra-assinado, vem a 
presença de V.Ex à para interpor 

pelos fatos e fundamentos que passa a expor e provar: 

01. É estabelecida, como produto-
ra de bens voltados à construção 

civil, especificamente na área de industrialização de 
concreto pré-misturado, bem como comércio de areia e pedra 
britada, a mais de 22 (VINTE E DOIS) ANOS, eis que 
constituída em 22.05.75, fruto da união familiar, hoje 
empregando aproximadamente 65 pessoas. 
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02 . Atende a todos os requisitos 
fixados pela lei falitária, nun

ca tendo impetrado tal favor legal ou possuir impedimentos 
formais. 

03. Os documentos exigidos, para 
comprovação das condições le

gais , estão, parcialmente, juntados na inaugural. Alguns, 
pela sua natureza específica, necessitam de prazo maior para 
obtenção, daí requer-se o prazo de 30 ( TRINTA) DIAS para a 
complementação, principalmente os constantes do art 159 da 
Lei Especial. 

04. A atividade contábil desen-
rola-se pelo regi•e do 1ucro 

presmnido. clispeçsaMQ::fi@ a escrituração societária, face o 
fatura.ento ânuo ser inferior à 9.600.000 OF'JR's, nos 
termos da Lei n 2 8.541/92 e RIR/93 - Regulamento do Imposto 
de Renda. 

DOS MOTIVOS HISTÓRICOS DA DECISãO 

A. DO INíCIO DAS ATIVIDADES 

Em 1.975, a Impte. iniciou as 
suas atividades comerciais no 

ramo de indústria e comércio de blocos de cimento e cimento 
em sacos. 

A cidade, pequena, recebia desta 
forma, a contribuição daqueles que, com muitos esforços, 
haviam tornado sonho em realidade : produzir 

A constituição formal é daque-
le ano, mas o trabalho remonta a muitos anos, mesmo décadas. 
Nasceu da imigração italiana, no raiar do século, do qual 
tantos e tantos benefícios ocorreram. Neste sentido, o 
quadro societário é patente: marido e mulher compunham o 
empreendimento. A instalação primária foi típica: fundos da 
residência. 

O primeiro nome do 
empreendimento foi "Armanhe & Fexina Ltda.", posteriormente 
alterado visando maior facilidade no mercado, bem como para 
fins de título de estabelecimento. 
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Do trabalho árduo e permanente, 
nente, os sócios originários puderam educar os filhos, 
adquirir propriedades, aceitar seu papel na sociedade. 

A honra sempre foi elemento 
essencial no empreendimento, na medida que, ante a 
necessidade de alteração do nome originário, os sócios 
fundadores não se furtaram em colocarem o nome pessoal, 
demonstrando a confiança e lisura no empreendimento. 
Igualmente o sucessor, a colocar o nome na atividade. 

Pela tenacidade, característica 
e marca da Impte., sobreviveu e se expandiu, onde tantos 
foram submersos. Mas as dificuldades gerais o cercaram. A 
situação obrigou a tomada de dinheiro, inicialmente no 
mercado financeiro, posteriormente com os usurários. Mas, 
indaga-se: qual a diferença, pois as taxas cobradas 
equivalem? 

A saída, sem dúvida, é o remédio 
amargo do "sursis-civil" da Concordata Preventiva. 

B. O 'AFFECTIO SOCIETATIS' 

O Direito Comercial é ramo do 
Direito Privado, cuja fonte 

primária é a Lei 556, de 25.06.1.850, denominada de Código 
Comercial Brasileiro. 

A sua história é a própria 
história da vida em coletividade. As antigas civilizações 
utilizavam-se, diuturnamente, da intermediação para a 
integração. A codificação dos costumes mercantis estava 
condicionada, via de regra, às normas religiosas. o primeiro 
Código específico a conter dispositivos escritos sobre o 
comércio é o Código de Hamurabi, que, em seus 282 artigos, 
continha comandos sobre construção naval, comissão, compra e 
venda, mas, infelizmente, a expedição francesa que o 
descobriu, em Susa, gravado em bloco de dorita, verificou, 
com pesar, que a parte destinada ao comércio estava 
seriamente danificada. 

Outros institutos surgiram com o 
passar dos anos: a Lex Rhodia de Jactu; o Nauticum Foenus. 

Portanto, a origem do comércio é 
antiga e, oficialmente, remonta aos tempos medievais. A 
expansão gerou novos ramos de estudo, todos indelevelmente 
marcados na sua origem: a intermediação. 
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A criação das corporações de 
oficio, o direito estatutário, as feiras medievais, as 
copilações rnar1timas, enfim, todas as criações do Direito 
Comercial, culminando, como é basilar, com o Código Francês 
de Napoleão, consagram que: 

•São comerciantes aque1es que pratica-. atos de OCllllércio 
e fazenn de1es a sua profissão habitual..• 

Os sistemas divergentes ao 
Código Francês de 1.807 são o alemão de 1.897; o italiano de 
1.942 e o Código Suiço das Obrigações, sem afrontar a idéia 
básica do codex francês. 

O comerciante, enquanto indiví
duo, é a base da estrutura comercial. Sempre, em toda a his
tória houve e haverá a presença do homem que, de modo inci
piente, frágil, fazda mercância seu modo de viver, sua pro
fissão habitual. Foram estes homens que geraram os grandes 
impérios econômicos. Leia-se a biografia de Rockefeller ( 
Standard Oil ); Deterding ( Shell ), Ford. Na pátria: Conde 
Matarazzo; Amador Aguiar ( Bradesco ); Setúbal ( Itau ), 
Vidigal ( Mercantil de São Paulo ) e tantos outros. 

Mas, do elenco acima, salta urna 
marca e característica impar: início individual e 
posteriormente a presença societária. 

Neste instante, reflexão é 
necessária. Para tal, nada melhor que colher a l i ção de 
Rocha Azevedo sobre Sociedade Mercantil: 

•eontra'to Jlledian1te o qma]L, doas om mais pessoas se 
obriCJiDI a contribuição bcwogênea ou llet:erogênea, 
perwaoentemente apl.i.ca:odo-a, sob confiança :rec.iproca, 
:medi.ante atividade econôai.ca organizada, den:tn> de 
prazo prefixado, à consecução de m1 finn l.llllC.ra.tivo 
antevisto, sob for.11a 1ega1 coge:nte, repartindo-se os 
resultados.• 

in "Dissolução da Sociedade Mercantil", fls. 27, Ed EDUC-75. 

É de se notar que não é contrato 
sinalagrnático, pois não há oposição de parte, mas 
concorrência de interesses. 

A sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada surgiu, no universo comercial, 
exatamente corno anteparo as severas consequências daquebra 
ao Comerciante Individual, pois a bancarrota, abrangia e 
abrange a totalidade de seus bens, inclusive, nos tempos 
imemoriais, levando-o à escravidão. 
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Pode-se dizer, sem errar que, a 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada é um ponto 
intermediário entre as restrições e fraquezas do Comerciante 
Individual e a complexidade das Sociedades por Ações, dai a 
sua peculiaridade encaixar perfeitamente na amplitude das 
comunidades comerciais. 

Inconteste é o direito das 
sociedades comerciais por cotas de responsabilidade limitada 
requererem a Concordata Preventiva, dado que possuem a 
condição basilar para o pedido: exercício do comércio 
legalmente. Os demais itens são formais. 

e. 

A estrutura econômica brasileira 
sofre de AKEAÇA CRÕRICA: a 

INFLAÇÃO. Não é uma inflação de custos, de demanda, 
importada ou inercial, mas essencialmente oficial. É o 
Estado que gasta mais que deveria, gerando deficit público, 
expandindo a base monetária, ante o fracasso da política 
fiscal e monetária . 

Inicia-se pela atipicidade da 
Federação, a possuir três estruturas orbitais de governo, 
com a presença do Estado-Empresário em grau inacreditável. A 
força deste leviatã que é o Estado-Empresário, 
corporativista e incompetente, é inquestionável. 

A estatização é regime vil, que 
suga toda a seiva vital da economia (72%) contra uma 
participação a cada dia menor das estruturas privadas (28%), 
que remanesce a duras penas. 

A estrutura pátria gera o 
empobrecimento das camadas operárias, em evidente interesse 
de desmantelar as estruturas restantes. 

O capital nacional priv ado está 
encostdo as paredes. De um lado, o estatismo vil, voraz, de 
outro, igualmente brutal, a ação da organizações 
multinacionais. O espaço para a iniciativa privada está 
caindo, caminhando para o fim, pelo empobrecimento geral, 
amplo e irrestrito, via debilitação do organismo social. 
Pobres, ameaçados estão os empregados; constrangidos e 
desesperados os desempregados e subempregados. o que dizer, 
então do empresariado de pequeno e médio porte local? 

Vive-se um paradoxo gritante: há 
massas famintas, desempregadas no país de maior área 
agricultável do planeta. 

A história da recessão e das 
alterações na política econômica é tema para uma coletânea 
de inúmeros volumes. 
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A recessão, iniciada na década 
de 80, fruto da imprevidência dos administradores oficiais, 
se fez sentir na atividade mercantil, gerando inúmeras con
cordatas, com inflação a solta e taxas de juros na estratos
fera. Assertivas de renomados empresários, para a visualiza
ção do quadro, de então foram consignadas na imprensa. 

Com pesar, tais assertivas 
continuam válidas, pois em nada mudou, na essência: 

•o sislt:ella bancário nega-se a operar COJ11D s.inllico de 
uma wassa fa1ida e11 que fataJ:wente se t:rcmsfomrá o 
cca1p1exo da 1ivre iniciativa brasi1eira se o custo do 
dinbei.ro permmecer no pataJllêlr enn que se encom:ra ••. • 
(PEDRO CONDE, Pres. Banco B.C.N. S/A). 

A recessão, em 1.985, não foi 
provocada só pelos elementos internos, mas por agentes 
outros, que todos conhecem a origem. A pressão praticada 
pelos bancos internacionais, representados pelo Fundo 
Monetário Internacional era flagrante. O objetivo de 
desmantelar a economia privada nacional, frágil como planta 
tenra, foi a olhos vistos. 

O chamado "Plano Cruzado" 
fevereiro/86 - revelou-se, com o correr dos tempos, a sua 
face eleitoreira e as medidas efetivas não puderam ser 
tomadas pela pressão de políticos irresponsáveis que, 
preferindo eleger-se a qualquer preço, deixaram passar mais 
uma oportunidade de regularização da economia. 

A crise cambial desembocou na 
moratória externa, com as nefastas consequências internas. o 
panorama econômico foi afetado totalmente, com o mercado 
interno sofrendo as consequências, havendo a permanência do 
desemprego ou subemprego. 

A novidade política, com eleição 
de Fernando Collor de Mello, restou questionada. o bloqueio 
dos cruzados e a política de demissões da estrutura estatal, 
a par do fortalecimento da competitividade e abertura da ecQ 
nomia demonstraram a sua correção essencial, mas os incontá
veis escandâlos morais, os boleros românticos envolvendo Mi
nistros de Estados em flagrante adultério e outras questões 
notórias, desembarcaram em crise economica e política. 

Esta última foi superada com 
determinação pelos políticos, até por sobrevivência própria, 
ante o inquestionável risco da conturbação social e retorno 
ao regime militar-ditatorial, que se fazia pairar ao largo. 

A nova condução política se fêz 
sólida, via o Min. Fernando Henrique Cardoso, com seu Plano 
Economico, inicialmente criando a paridade Moeda 
Corrente--URV e, posteriormente, pela criação do REAL, como 
moeda forte, atrelada a uma âncora cambial, isto é, 
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controla-se a inflação com a importação de produtos, 
obrigando ao produtor nacional a reduzir suas margens e 
aumentar sua produtividade, tudo com o sacrifício das 
reservas externas, obtidas a duro custo, em especial no 
período Collor de Mello, recorde-se. 

No entanto, a situação mundial 
se alterou. A crise mexicana, seguida da argentina, 
exatamente oriundas do descompasso cambial, precipitou a 
saída de recursos aplicados no mercado financeiro. Aliás, 
mantendo-se a tradição clássica, as elites brasileiras foram 
as primeiras e mais atuantes na retirada dos capitais aqui 
aplicados, demonstrando sua postura. 

A política de juros elevados, em 
descompasso com a realidade inflacionária, a par de uma 
restrição no meio financeiro, com elevação do compulsório 
bancário, tornando o crédito ainda mais caro. 

Nesta toada os juros já atingem, 
em média o inacreditável percentual de 738% (SETECENTOS E 
TRINTA POR CENTO) AO ANO, para uma inflação que não atingiu 
aos 30% ao ano .... 

A alta desenfreada dos juros, 
rompendo quaisquer barreiras do lógico, aceitável ou 
suportável, bem como a própria retração do sistema bancário, 
fizeram com que houvesse retrocesso na estrutura econômica, 
gerando crise sem precedente, com um estouro no número de 
pedidos de Concordatas Preventivas e decretação de quebras. 

Ciente e consciente das 
aberrações perpetradas, o sr. Presidente da República, 
manifestou-se acerca dos juros, dizendo: 

•os M.'UllS São E s e o R e ]li[ A llí ,r E s• 

(Folha de São Paulo - ed. 20.05.95). 

Rememore-se que, segundo o 
Dicionário Aurélio, escorchar é "TIRAR A PELE DE ANIMAL OU 
PLANTA; TIRAR, ROUBAR OU COBRAR PREÇOS ABUSIVOS". 

D. 

Vivendo em terra na qual o prody 
tor é punido em favor do especu

lador, nada de novo vem a ser a ciranda financeira, estéril 
e destruidora. 
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Os maiores grupos do país tem 
base financeira; as taxas de juros que cobram atingem 
índices inacreditáveis e insuport áveis. 

Se o sistema financeiro é 
draconiano , o que falar sobre àqueles que fazem da 
exploração, do comércio usurário do dinheiro seu dia a dia? 

Nem t odos podem viver, 
infelizmente, um "Conto de Natal", na belissíma obra de 
Dickens, para reavaliarem suas vidas. 

o empresário vive uma situação 
árdua. o Sistema Financeiro apresen t a parca linha 
creditícia, algumascom taxas que beiram a extorsão. No 
ent anto, para alguns privilegiados, há milhões a disposição, 
a juros irrisórios, tudo destinado à ciranda financeira, 
muitas delas via emissão de títulos "frios", isto é, "impro
dutivo". Vide os recent es escandalos do Banespa e Banerj, 
entre outros. Quando pagam, se pagam, a inflação já 
dilapidou os valores envolvidos. 

As intervenções e liquidações 
extra- judiciais nos grupos financeiros, aparentemente, tem 
caráter moralizador, mas passados alguns anos, depara-se com 
estelionatários, na essência, credores do governo e, 
portanto, da população, em somas astronomicas, que jamais 
atingiriam se estivessem funcionando suas empresas. A 
intervenção, em verdade, passa a ser um prêmio e não uma 
punição. 

No entato, os empréstimos 
visando a produção, àqueles que geram empregos, estes ficam 
nos "Grupos de Estudos", sem conclusão. 

E, ao micro e pequeno empresário 
? A situação somente piora, na medida que se aglutinam 
fatores corno a fragilidade da estrutura negocial e 
organizacional, além da própria limitacão da atividade 
mercantil, que é imposta nestas circunstâncias. 

A solução para a solvência, ou 
melhor, para a tentativa desesperada de sobrevivência é a 
busca de recursos financeiros com particulares, aqueles que 
fazem da usura seu meio de vida. 

Se as taxas de juros são 
abusivas no mercado financeiro, no mercado da usura chegam 
ao externo da afronta, da imoralidade . 

Alguns destes usurários se 
travestem em empresas de factoring, desvirtuando a norma 
legal (art 28, § 1 2 , alínea c.4 da Lei 8.981/ 95), pois não 
realizam operações de compra e venda de direitos creditórios 
oriundos de vendas mercantis, mas emprestam dinheiro, 
obrigando ao devedor lastrear a garantia em títulos em 
branco, ou em empréstimos garantidos por mascaradas 
operações de compra e venda de imóveis. 

~ 
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Comportam-se como um bando de 
hienas, sempre a espreitar e prontos para atacarem, 
dilapidando o patrimônio e afrontando a honra do devedor. 
Este é comportamento padr ão. Os Evangelhos bem os 
identificam como fariseus, sepulcros caiados, v iboras, tanto 
que foram expulsos do Templo, na célebre passagem biblíca. 

E. 

A Impte. tem larga tradição no 
fornecimento em concreto pré 

misturado e comércio de areia e pedras , fornecedora de 
incontáveis obras, privadas e públicas. 

Neste instante, necessário se 
faz uma análise detida da situação geral do mercado. Inicia
se com um conceito denominado "CUSTO BRASIL". 

Tal denominação visa expressar 
os fatores incidentes que ampliam os custos na produção 
industrial, muitas vezes inviabilizando o próprio negócio ou 
ameaçando sua extinção. 

Absurdas situações ampliando o 
custo de i nstalação, produção e comerc ialização de quaisquer 
produtos. Situações criadas pela tecnocracia "iluminada" 
que se instalou nos corredores do poder, sejam estes 
governamentais ou sindicais. 

Exemplos da ineficiência são 
patentes, bastando- se observar que a carga tributária 
incidente para investimentos produtivos no Brasil chega a 
38% por cento do total investido , para 10% na Espanha, ZERO 
por cento na Alemanha e Suécia e INCENTIVO , isto mesmo, 
INCENTIVO DE 2% na Suiça. 

Quanto aos encargos trabalhis
tas tem-se no Brasil a 102% do salário recebido, para 60% na 
Alemanha, 58,8% na Inglaterra e 45,4% na Bélgica. Dispensam
se as comparações da qualidade de atendimento do servi ç o 
público. 

o transporte é caro, pois o cus
to de transporte é, em média de USS/ Ton é de 32,00, por 15 
na Argentina e 17 nos EUA, mas nas tarifas portuárias o 
disparate é maior, com custo de uss 9,00/ Tonelada para uss 
3,00 na Argentina e EUA. Isto sem falar na modernização dos 
terminais , sem os inacreditáveis atos de intervenção dos 
Sindicatos atávicos e ultrapassados. 
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Isto tudo, aliado a pressão 
estratégica dos órgas estatais de financiamento imobiliário, 
criando incertezas, seja pela suspensão de financiamento 
e/ou alteração no cronograma das obras. Inúmeras vezes, 
contrata, exige os serviços e não paga. 

As exigências de expansão se 
fazem presentes, seja para elevar a produção, seja para 
melhorar a qualidade, ou mesmo para não ser suplantada pela 
concorrência, tudo exigindo investimentos elevados 

Mas, como investir, diante do 
custo exorbitante que ·se impõe, a par da concorrência 
desleal, da matéria prima - cimento. 

o cimento não é produto de 
estocagem garantida, pois o tempo afeta sua qualidade 
violentamente e em escala exponencial, isto é, quanto mais 
velho for, mais imprestável será. 

A situação passa a ser simples e 
trágica: como manter a empresa operando, em plena condição e 
com elevados estoques se o fornecedor não autoriza a entrega 
dos bens e o faturamento, com o consequente ingresso de 
dinheiro no caixa, permitindo solver as obrigações? ou por 
outra, como manter os estoques, se o produto é perecível e a 
entrega continua? Como sobreviver com as elevadas taxas de 
juros e as restrições ao crédito? 

Rememore-se que no período de 
retomada do crescimento, como o ocorrido no Plano Real, a 
expansão nas vendas exigiu ampliação das necessidades de 
financiamento, seja de expansão seja de estoque, muitas 
vezes superiores ao fluxo de caixa, gerando o endividamento, 
gerando empresas rentáveis e em crescimento pedindo 
Concordata Preventiva, pois na recessão há declínio nas 
vendas e, sem financiar aquisições, não geram crises de 
caixa. 

o crescimento da empresa e as 
peculiares condições de mercado levaram à Impte. realizar 
expansão, abrindo filiais, que, com o correr do tempo foram 
sendo fechadas ou vendidas a terceiros tudo visando adaptar
se a realidade. 

Inicialmente, o mercado de cimen 
to sofreu redução de preços, passando do preço médio de R$ 
4,70/sc para 4,20, mantidos os prazos de 21 dias para 
pagamento, reduzindo-se o prazo, ao final, para 17 dias., 
com prazo suplementar de 28 dias, cobrando-se as taxas de 
mercado - CDI .. 

Como se trata de setor 
cartelizado, necessário se faz luta ingente para obter a 
possibilidade de fornecimento confiável. Observe-se que não 
há, regra geral, qualquer contrato de fornecimento 
garantido, com especificação de compra mínima ou mesmo preço 
previamente fixado. 
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A concorrência é livre, ou seja, 
a própria cimenteira pode criar sua distribuidora e revender 
diretamente no mercado, em concorrência plena com os demais 
distribuidores, inclusive com concreteiras, caso da IMPTE .. 

DOS MOTIVOS IMEDIATOS DO PEDIDO 

Este é o quadro geral, em 
rápidas pinceladas da situação, não só da Impte., mas de 
milhares de empresários, dos mais variados ramos negociais. 
Todos, evidentemente, produtivos , portanto geradores de 
empregos. 

A Impte. tem a coragem dos 
fortes para falar. É brado de alerta; é brado de horror ante 
a situação brutal. Ao contrário dos fracos, dos 
subservientes, a Impte. enfrenta, com destemor, com garra, 
todos os obstáculos que se lhe apresentam. 

A situação administrativa da 
Impte. vinha caminhando regularmente, enfrentando todos os 
percalços, seja buscando recursos no mercado financeiro, 
seja buscando-os com usurários. 

Por vezes quitava suas obriga
ções até mesmo antecipadamente, seja para colaborar com os 
fornecedores, seja por que estes, em situação aflitiva 
ofereciam descontos que superavam qualquer margem 
financeira. 

A busca de soluções faz parte 
daqueles que, pela sua formação, desejam cumprir, 
honradamente, com todas as suas obrigações, inclusive por 
envolver um valor mais alto que o contido nas cártulas: o 
valor moral do crédito. Isto é que move a Impte. a formular 
o pedido do sursis-civil da Concordata Preventiva. 

Vai suplantar esta situação, com 
TRABALHO, DETERMINAÇãO E Fé, pois em sua vida viu surgirem e 
passarem outras crises nacionais e pessoais, todas vencidas. 

A realidade nacional tem que 
mudar, mesmo que seja para uma crise sem precedentes, pois a 
posição intermediária, tal qual se coloca é impossivel 
continuar. o desejo e os esforços são no sentido 
desenvolvimentista, colocando-se, não só a Impte ., mas toda 
a economia pátria em um patamar de expansão e sucesso. 
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A Impte. possui alguns bens que, 
por força contratual, sofrem ônus da garantia real. Mas tais 
bens, em sua grande maioria receberam melhorias para o per
feito desenvolvimento. Refere-se a máquinas que, para funciQ 
narem, exigem instalações próprias e equipamentos acoplados. 

Muitos destes bens, que serão 
identificados e avaliados, possuem expressivo valor, em 
muito superior aos contratos que lastreiam. Considerando-se 
a norma legal (art 158), · evidente está que os bens gravados 
com ônus real tem saldo liberado e excedido em muito 
superior ao gravame. 

São bens vitais a normal 
atividade da Impte., isto é, sem estes a empresa tem as suas 
atividades praticamente suprimidas e inviabilizado está todo 
o processo produtivo, a desembocar na FALêNCIA. 

Pelo art 159 VI todos os credo
res devem ser identificados, por natureza e classe, para os 
fins do art 175 § 2 g , I, isto é, ao vencer a parcela, serem 
pagos, evidencia-se que os créditos com garantia real estão 
inclusos no favor legal. 

Ora, se os créditos com garantia 
real estão inclusos nos efeitos do favor legal, a garantia 
que possuem somente tem solvência na hipótese de não 
adimplemento das parcelas, garantindo os seus créditos e, 
pelo excedido, os credores quirografários. 

Assim, indevida é a pretensão de 
apreensão, a qualquer título, de bens gravados com ônus 
real, ainda que oriundo de alienação fiduciária, pois, além 
do direito de retenção por benfeitorias (art 744 CPC), há 
prorrogação no prazo de vencimento da obrigação, passando a 
ser a data do adimplemento da parcela proposta. 

DO PEDIDO 

A IIIP'J:'E. TEII TODAS AS COIIDI
ÇÕES PARA SOLVER '!Oll)AS AS SOAS 
OBRIGAÇõES. 

o fato de ser forçada, pelas 
circunstâncias, a recorrer ao sistema financeiro e, depois, 
aos usurários, cobradores, ambos de juros extorsivos, vê 
todo o fruto de seu trabalho canalizado a estes elementos. 
Desta forma, através do "sursis-civil" da Concordata 
Preventiva, busca o saneamento. 
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É um fôlego para poder pagar em 
dias seus fornecedores e dentro do prazo da norma legal, 
todos os credores afetos ao pedido, tudo até o último 
centavo. 

Assim, consoante o disposto no 
art 156, II do texto legal especial, o pagamento dar-se-á em 
mlim. paroe1as. a priweira de .til no prj wrl.ro .ª110. ~ a segunda 
ll 601 no final. do segundo ano. co• mi acrésc:i.lllQs l.egais 
devidos. inc1uso juros legais. 

O pagamento será efetuado, pois 
é tradição da Impte. honrar suas obrigações. Vejam-se os 
documentos. o ativo é superior à determinação legal, 
conforme dispõe o art 158, II da Lei, cuja prova pode ser 
colhida nos documentos juntados e a serem, no correr do 
feito. 

Face a isto é que se busca o 
Poder Judiciário que, entre os órgãos diferenciadores do 
Estado de Direito, segundo a concepção genial de Rousseau, é 
nos momentos criticas, o último refúgio dos homens de bem, 
pois: "a segurança coletiva, que visa a paz, atinge seu 
grau máximo quando a ordem jurídica a entrega aos 
tribunais." ( Kelsen, in "Teoria Geral do Direito"). 

As provas carreadas aos autos 
são suficientes para a decisão determinante de processa
mento, pois, será no julgamento final, a análise dos fatos. 
Mas, a Impte. não teme o julgamento imediato, pois possue 
todas as condições para o processamento e concessão, ao 
final. 

Tenha em conta que a Concordata 
possui três fases bem distintas: a primeira é o despacho 
ordinatório de processamento (art 161, § 1 2 ); a segunda é a 
sentença concessiva (art 144, § único); a terceira é a 
sentença que julga cumprida a concordata e declara extinta 
as obrigações do concordatário (art. 155 e§§). 

Igualmente, o art 149 veda a 
alienação ou gravame de ônus dos bens afetos ao pedido, com 
o art 158 a determinar que os bens gravados da garantia real 
devem concorrer pelo valor excedido. 

A Impte. possui alguns bens que, 
por força contratual, sofrem ônus da garantia real. Mas tais 
bens, em sua grande maioria receberam melhorias para o per
feito desenvolvimento. Refere-se a máquinas que, para funciQ 
narem, exigem instalações próprias e equipamentos acoplados. 

Muitos destes bens, que serão 
identificados e avaliados, possuem expressivo valor, em 
muito superior aos contratos que lastreiam. Considerando-se 
a norma legal (art 158), evidente está que os bens gravados 
com ônus real tem saldo liberado e excedido em muito 
superior ao gravame. 
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Pelo art 159 VI todos os credo
res devem ser identificados, por natureza e classe, para os 
fins do art 175 § 2 2 , I, isto é, ao vencer a parcela, serem 
pagos, evidencia-se que os créditos com garantia real estão 
inclusos no favor legal. 

Ora , se os créditos com garantia 
real estão inclusos nos efeitos do favor legal, a garantia 
que possuem somente tem solvência na hipótese de não 
adimplemento das parcelas, garantindo os seus créditos e, 
pelo excedido, os credores quirografários. 

Assim, indevida é a pretensão de 
apreensão, a qualquer titulo , de bens gravados com ônus 
real, ainda que oriundo de alienação fiduciária, pois , além 
do direito de retenção por benfeitorias (art 744 CPC), há 
prorrogação no prazo de vencimento da obrigação , passando a 
ser a data do adimplemento da parcela proposta. 

De outra sorte, sendo o 
despacho de processamento procedimental (art 161, § 1 2

), a 
questão das certidões tributárias não é impedimento ao 
pedido, pois os créditos fazendários, se existentes , podem 
ser cobrados pela via própria (CTN art 187 e Lei 6 . 830 / 80, 
art 29; RT 590/ 105, 596/ 63, RJTJSP 88 / 101, 118/ 326 ) , com a 
obrigatoriedade da negativa de débitos tributários somente 
para a decisão concessiva da concordata e não para o 
despacho de processamento. 

Face a i sto é que se busca o 
Poder Judiciário que, entre os órgãos diferenciadores do 
Estado de Direito , segundo a concepção genial de Rousseau, é 
nos momentos críticos, o último refúgio dos homens de bem, 
pois: •a segurança co1etiva, que visa a paz, atinge seu 
grau aáxiao quando a ordeade• jurídica a entrega aos 
tribunais.• ( Kelsen, in "Teoria Geral do Direito"). 

Ante todo o exposto, requer-se a 
V.Ex A. que, recebendo este petitório, com:eda prazo de 30 
(trinta) dias para a coap1e•entação dos docu•entos, 
culminando, após o despacho ordenador de processamento, 
poder, ao final, ser julgado, via sentença, o presente. 

Requer-se , igualmente, a 
concessão de LIBIRAR., determinando que todos os bens 
eventua1•ente gravados co• ônus rea1, pertencentes à 
e111presa, f.ique111 sob a D11a.Dta e guari.da deste favor llega1, 
i•pedindo-se qua1quer apreensão judicia1, oriundo de 
qua1quer títu1o, até a pro1ação da sentença concessiva do 
pedido (art 144, § wrl.co), tudo COJ1rD garam:.ia JlláxiiWI e tota1 

dos credores, de qua]lquer natureza~ -
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Protestando em provar o alegado 
por todos os meios em Direito admi tidos, com o devido 
processamento legal, dá-se a presente o valor de R$ 
1000,00. 

a instruem, 

Salto, 08, ABRIL, 1.998 

Cláudio Amauri Bárrios 
ADVOGADO 

OAB 63623 

d:~~ 
Estagiário em Direito 

N. Termos, com os documentos que 

E. R. Mercê 




