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EDITAL DE FALÊNCIA PRAZO DE NOVENTA (90) DIAS PROCESSO PROJUDI
n.º 0019313-06.2018.8.16.0030 de FALÊNCIA DE, em que éEMPRESÁRIOS,
SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTErequerente BLANCHE CONFECÇÕES LTDA. e requerido O
JUÍZO.PETIÇÃO DE EVENTO 1.1 "Blanche Confecções Ltda - Me, pessoa jurídica
de direitoprivado, inscrita no CNPJ sob o n. 27.548.923/0001-39, com sede na
Avenida das Cataratas, n. 3570, loja 2021, vila Yolanda, nestacidade, representada
por Daiane Regina Kleinschmitt, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF
sob o número054.165.809-33, portadora da identidade civil n. 6.119.632-3 SSP/PR,
residente e domiciliada a Rua Das Papoulas, n. 411, sobrado07, vila Adriana, Foz
do Iguaçu - Paraná, por sua procuradora, vem, à presença de Vossa Excelência
propor. A Requerente tempersonalidade jurídica desde 12 de abril de 2017, quando
arquivou na Junta Comercial do Estado do Paraná o seu Contrato Social,o qual
que será evidenciado que o objeto mercantil é a exploração do ramo do comércio
varejista de artigos de vestuário eacessórios. A sociedade é, atualmente, composta
de dois sócios, Srs. Nelciro Alfonso Kleinschmitt, brasileiro, casado, residente
edomiciliado à Rua das Papoulas, n. 411, vila Adriana, nesta cidade, e Daiane
Regina Kleinschmitt, brasileira, casada, empresária,inscrita no CPF sob o número
054.165.809-33, portadora da identidade civil n. 6.119.632-3 SSP/PR, residente e
domiciliada a RuaDas Papoulas, n. 411, sobrado 07, vila Adriana, Foz do Iguaçu
- Paraná, investidos das funções de gerente da sociedade, sendo oCapital Social
da empresa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) totalmente subscrito pelos sócios, na
seguinte proporção: - NelciroAlfonso Kleinschmitt, com 15.000 cotas ou R$ 15.000,00
- Daiane Regina Kleinschmitt com 15.000 cotas ou R$ 15.000,00 Aempresa, desde
o início de suas atividades, teve algumas dificuldades para atuar no ramo do
comércio varejista de artigos devestuário e acessórios, diante da desídia do Shopping
Center em providenciar com a publicidade e propaganda com promoções, afim
de beneficiar não só a requerente, mas como os demais lojistas, o que está
corroborando com sua falência. Daí em diante,começaram a aparecer as primeiras
dificuldades com que se defrontou a empresa, tais como, pagar o aluguel do
imóvel, honrar adívida com os fornecedores, e etc. A empresa de qualquer forma,
vinha suportando com recursos próprios a todos esses encargos,já com bastante
dificuldade, aliado ao fato a vasta dificuldade econômica que se encontra o pais,
as vendas caíram e muito,culminando com o desequilíbrio econômico-financeiro da
empresa, tendo sido protestado em data de 05 de maio de 2018 oprimeiro título
de sua responsabilidade. Protestado o primeiro título, evidentemente, os outros
credores, com justo receio de teremseus créditos preteridos, agirão da mesma
forma, ocasionando uma verdadeira corrida aos cartórios de protesto. Ainda assim,
aRequerente continuou trabalhando na tentativa de se recuperar, procurando compor
com seus credores novações das dívidas, noentanto, os valores desses contratos
ultrapassam o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para execução
em poucos dias.Atualmente, a empresa se encontra em situação difícil, o que
lhe impede saldar os seus débitos, e, somente "ad argumentandum", arequerente
notificou TACLA INVESTIMENTOS DE BENS LTDA (Shopping Catuai Palladium -
Sede da Requerente) a fim derenegociar sua dívida, no entanto, até o momento a
resposta foi a inclusão desta no SPC/SERASA. No entanto, o desejo é quetodos os
credores recebam o rateio na mesma proporção, e desse modo, o meio de evitar
maiores danos para si e para seus credoresquirografários, é a declaração de sua
falência facultada por lei. Por estas razões, apresenta o seu balanço do ativo e
passivo, com arelação nominal de seus credores, bem como indicação e avaliação
de seus bens, e seu contrato social e alteração, fazendo, ainda, aapresentação
de seu livro obrigatório para encerramento pelo Sr. Escrivão e assinatura desse
MM. Juízo, apresentando ainda,outros documentos que demonstram o seu estado
de insolvência, e a existência de protestos contra a Requerente. Por fim, requer
aconcessão da assistência judiciária gratuita à Requerente. Dá-se a causa o valor
de R$345.626,10 (trezentos e quarenta e cinco milseiscentos e vinte e seis reais
e dez centavos). Nesses Termos, Pede Deferimento. Foz do Iguaçu, 03 de julho
de 2018 AlineMilanêz Ribeiro OAB/PR 67.699 Relação de credores - Quirografários
MyPlace Indústria e Comércio do Vestuário LTDA CNPJ:09.556.355/0001-36-
situada na Rua Guandu, 515 - Galpão AB Pimenteiras - Teresópolis - RJ CEP:
25963-620 21/06/2018 -836,00 - VENCIDA 21/07/2018 - 836,00 21/07/2018 - 836,00
Total R$2.508.00 Clarice Jaqueline Machado SouzaCPF:754.356.320-72, Rua das
papoulas, 411 - sobrado 109, vila Adriana, CEP 85854-140, Foz do Iguaçu CHEQUE
05/05/2018 -2.000,00 - PROTESTADO 05/06/2018 - 2.000,00 - VENCIDO Total
R$4.000,00 SIVALSKI INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ:00.933.691/0001-86, Rua
BENJAMIN CONSTAN, 2800 - BENJAMIN, 89108-000 - MASSARANDUBA - SC -
BRASIL22/04/2018 - 406,44 - VENCIDO 28/04/2018 - 559,26 - VENCIDO 03/05/2018
- 713,86 - VENCIDO 03/05/2018 - 257,96 -VENCIDO 11/05/2018 - 511,05 - VENCIDO
16/05/2018 - 549,08 - VENCIDO 17/05/2018 - 840,37 - VENCIDO 18/05/2018 -646,83
- VENCIDO 22/05/2018 - 406,43 - VENCIDO 28/05/2018 - 559,26 - VENCIDO
02/06/2018 - 713,86 - VENCIDO02/06/2018 - 257,97 - VENCIDO 10/06/2018 -
511,05 - VENCIDO15/06/2018 - 549,08 - VENCIDO 16/06/2018 - 840,37 -VENCIDO
17/06/2018 - 646,83 - VENCIDO 21/06/2018 - 406,43 - VENCIDO 27/06/2018 -
559,26 - VENCIDO 02/07/2018 -Documento assinado digitalmente, conforme MP
nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação
deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ884 P2NEN 6DPY3
V6CQKPROJUDI - Processo: 0019313-06.2018.8.16.0030 - Ref. mov. 66.1 -
Assinado digitalmente por Rogerio de Vidal Cunha:7889035705325/04/2019:
EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: Edital713,86 - VENCIDO 02/07/2018

- 257,97 - VENCIDO 10/07/2018 - 511,05 15/07/2018 - 549,08 16/07/2018 -
839,36 17/07/2018 -646,83 21/07/2018 - 406,43 27/07/2018 - 559,26 01/08/2018 -
713,00 01/08/2018 - 257,97 09/08/2018 - 511,05 14/08/2018 -548,42 16/08/2018 -
646,83 20/08/2018 - 406,43 26/08/2018 - 558,59 31/08/2018 - 257,97 08/09/2018
- 510,44 15/09/2018 -646,0519/09/2018 - 405,94 30/09/2018 - 257,66 Total R
$20.139,88 (vinte mil cento e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos).TACLA
INVESTIMENTOS DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n. 07.063.111/0001-96com sede em Curitiba - PR, representada por
Palladium Foz Administradora de Shopping Centers Ltda, com sede em Curitiba
-PR. Dívida atualizada em R$318.978,20 (trezentos e dezoito mil novecentos e
setenta e oito reais e vinte centavos), conformeextratos em anexo. Relação de
bens: Estrutura total da loja, avaliada em R$220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais), conformediscriminado: 05 Araras em MDF 1 arara portátil 1 balcão em MDF
com espelho 3 manequins de fibra 1 busto de manequim 1espelho com detalhes
cromado 3 bancadas menores em MDF 2 bancadas alta em MDF, sendo uma com
partes de vidro 5 câmerascom sistema de gravação e acesso virtual 2 provadores
com cortinas, bancada, tapete e espelho 1 poltrona Sistema de Arcondicionado
Sistema contra incêndio GPRS atualizado.SENTENÇA PROFERIDA NO EVENTO
"DIANTE DO EXPOSTO, pelas razões acimainvocadas e com fundamento nos
art. 99, 105 e 107 da Lei 11.101/2005 e 487, I do Código de Processo Civil,
DECRETO AFALÊNCIA de: BLANCHE CONFECÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.27.548.923/0001-39, com sede na
Avenida das Cataratas, n. 3570, loja 2021, vila Yolanda, nesta cidade, representada
pelos sóciosadministradores: Sra. Daiane Regina Kleinschmitt, brasileira, casada,
empresária, inscrita no CPF sob o número 054.165.809-33,portadora da identidade
civil n. 6.119.632-3 SSP/PR e também pelo Sr. Nelciro Alfonso Kleinschmitt,
brasileiro, casado,empresário, inscrito no CPF sob o n. 599.900.827-15, portadora
da cédula de identidade civil n. 10.674.280-4, ambos residentes edomiciliados na
Rua Das Papoulas, n. 411, sobrado n. 07, vila Adriana, Foz do Iguaçu - Paraná.
3.1. Fixo o termo legal da falênciano 90º dia anterior ao pedido de autofalência
(art. 99, II, da Lei n. 11.101/2005); 3.2. Nomeio, como ADMINISTRADORJUDICIAL,
SERGIO HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA[2], assinando-lhe o prazo de 72 (setenta
e duas) horas para assinaturado TERMO DE COMPROMISSO LEGAL e para
que, imediatamente, dê início ao cumprimento de suas obrigações, na forma
dodisposto no art. 22 da Lei n. 11.101/2005. Remuneração fixada em 2% na
forma do art. 24, § 5º da LRF. 3.3. Intimem-se osrepresentantes da falida, através
de seu advogado, para que, em 05 (cinco) dias, juntem declaração particular,
com firmareconhecida em cartório (por autêntica ou verdadeira), declarando sua
expressa ciência acerca dos termos do art. 104 da Lei n.11.101/2005, bem como
apresentando na mesma declaração as informações requeridas pelo referido artigo.
3.4. AINDA:SERVENTIA: Ordeno a publicação de edital na forma do § único do art.
99 da Lei nº 11.101/2005. Publicado o edital acima, oscredores terão o prazo de
15 (quinze) dias para apresentarem ao administrador judicial suas habilitações de
crédito, bem como suasdivergências quanto aos créditos relacionados. Ordeno a
suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida, ressalvadas ashipóteses
previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005. Proíbo a prática
de qualquer ato de disposição ou oneração debens do falido, submetendo-os
preliminarmente à autorização judicial. Ordeno ao Registro Público de Empresas que
proceda àanotação da falência no registro da falida, para que conste a expressão
"Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação deque trata o art.
102 da Lei 11.101/2005. À SERVENTIA para que expeça ofício. SERVENTIA:
Comunique-se a FAZENDAPÚBLICA FEDERAL, a FAZENDA ESTADUAL/PR e
MUNICIPAL, para que tomem conhecimento da falência, inclusive para ofim de
suspender o CNPJ e Inscrição Estadual da empresa falida; SERVENTIA: Determino
a expedição de ofícios aos Cartórios deRegistros de Imóveis[3], Detran e Receita
Federal para que informem a existência de bens e direitos da falida e de seus
sócios.SERVENTIA: A expedição de ofício (via mensageiro) a todos os Cartórios
Registrais e Notariais de Foz do Iguaçu, para queremetam a esse juízo todas
as matrículas, escrituras públicas e procurações em que conste como parte a
empresa falida; ÀSERVENTIA para que que consulte no Sistema RENAJUD, se a
empresa falida possui bem móvel registrado em seu nome, casopositivo, proceda
a inclusão de restrição parcial. Também proceda a consulta de certidão histórica
em nome da mesma (não sendopossível a exibição da certidão histórica, cerifique-
se nos autos e expeça ofício). SERVENTIA: Expeça-se ofício informando aJUNTA
COMERCIAL a decretação de quebra e solicitando que remeta aos presentes
autos todos os atos das falidas lá arquivados;SERVENTIA: A expedição de ofício
à RECEITA ESTADUAL e FEDERAL para que encaminhem todas as declarações
daempresa falida referentes aos últimos 03 exercícios (inclusive as Declarações
de Imposto de Renda); SERVENTIA: Expedição demandado de arrecadação e
avaliação de bens, que deverá ser acompanhada pela Administradora, o que será
cumprido, obviamente,após a aceitação do encargo; Ciência ao Ministério Público
da presente falência. Havendo aceite pelo administrador judicial,tornem concluso
para nomeação no CAJU. Observe o Sr. Escrivão as instruções contidas no Código
de Normas daCorregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná, no que for
pertinente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Foz do Iguaçu,data do Sistema
Projudi. - assinado digitalmente - ROGERIO DE VIDAL CUNHA Juiz de Direito
Substituto.Foz do Iguaçu, 23 de Abril de 2019. Rogério de Vidal Cunha - Juiz de
Direito". Eu,___________, Mauro Célio Safraider, Escrivão, subscrevi. ROGERIO DE
VIDAL CUNHA JUIZ DE DIREITO
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PROJUDI - Processo: 0019313-06.2018.8.16.0030 - Ref. mov. 110.1 - Assinado digitalmente por Breno Celso Safraider
16/04/2020: JUNTADA DE INFORMAÇÃO. Arq: Edital


