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Vistos etc. 

 

 

POLYU POLIURETANOS LTDA, já devidamente qualificada e 

regularmente representada, intentou o presente pedido de autofalência, expondo que a 

empresa foi constituída em 02/12/1996, mas que desde 2004 vem sofrendo os efeitos 

negativos do mercado, principalmente da moeda norte-americana, amargando prejuízos e um 

débito de R$7.678.629,57(sete milhões, seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e 

nove reais e cinquenta e sete centavos). 

A requerente objetiva o decreto falimentar, tendo em vista a crise 

econômica da empresa e inviabilidade de pagamento dos fornecedores, bancos e tributos. 

Juntou documentos(fls. 09/233) 

 

É O RELATO. 

 

PASSO A DECIDIR. 

 

  

O pedido de autofalência importa em reconhecer o estado de 

insolvência da requerente, atendo-se nesse momento se essa importa  em descumprir 

porque não pode pagar, ou porque o devedor  tem capacidade de pagar, mas 

descumpriu a obrigação de pagamento, presumindo-se insolvente. 

Portanto, cumpre a análise dos requisitos do pedido falimentar, 

tendo por norte a capacidade econômica financeira da requerente. 

Note, é importante a juntada dos demonstrativos contábeis 
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referidos no art. 105 da Lei 11.101/2005, pois deles deverá se extrair a situação 

financeira da autora, sua incapacidade de pagamento dos débitos existentes. 

"Para a confissão postulatória, é suficiente a demonstração de seu 

estado de deterioração patrimonial, dispensada a comprovação via protesto que se 

torna necessário para o requerimento de falência pelo credor e que venha a 

comprovar a suspensão de pagamentos. O pedido deverá ser instruído, diz o art. 105 

da LRE, com o último balanço patrimonial, a relação dos credores e a exposição de 

seu ativo disponível, comprovando a impossibilidade de prosseguimento da atividade 

empresarial."1 

Portanto, diferentemente com o que ocorre com o pedido de 

falência, no caso da autofalência o próprio devedor vem comprovar sua 

impossibilidade financeira de quitar com o passivo existente, e mais do que isso, a 

insolvência do agente econômico em recuperar a empresa e enfrentar o passivo 

existente. 

Assim, expostas as questões conceituas a respeito do instituto da 

falência, passa-se a mencionar o reflexo do último balanço patrimonial apresentado 

pela autora, precisamente nas fls. 77/94. O ativo da empresa constante do referido 

documento aponta o montante de R$1.546.180,06, muito inferior ao passivo circulante 

que é R$ 7.564.525,67. O mesmo demonstrativo contábil aponta prejuízos 

acumulados de R$6.827.848,66. 

Ainda, os documentos de fls. 82/90, revelam que a autora vem 

atuando no prejuízo, sem que se possa visualizar das demonstrações contábeis a 

possibilidade de recuperação dos prejuízos acumulados. No mesmo sentido aponta o 

fluxo de setembro a outubro(fl.94).   

  

 

Diante do exposto, tenho como suficientemente demonstrada a 

inviabilidade econômica financeira da requerente, razão pela qual acolho o pedido da 

requerente, para decretar a falência de POLYU POLIURETANOS LTDA, CNPJ 

01.622.751/0001-02,  fixando termo legal da falência em 90 dias, contados dessa 

decisão. 

Saliento que já consta dos autos relação de credores, natureza e 

                                                 
1
FAZZIO JUNIOR, Waldo, Nova lei de falência e recuperação de empresas-São Paulo: Atlas, 2005, p. 

247. 
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classificação do crédito e seus endereços. 

Fixo prazo de 15 dias, após a publicação do edital, de acordo com 

o art. 99, parágrafo único, da lei sob comento, para que os credores comerciais e civis 

do falido identifiquem e declarem seus créditos, ou apresentem divergência quanto ao 

que eventualmente declarado pelo falido. 

Determino a suspensão das ações ou execuções contra o falido; 

que se proceda à anotação da presente perante a Junta Comercial do Estado. 

Determino seja lacrada a empresa, vedada qualquer venda de bens 

sem prévia e expressa autorização judicial. 

Nomeio administrador judicial Dr. Ernesto Flocke Hack. 

Expeçam-se os ofícios do inciso X, do art. 99 da Lei de Falências 

(Lei nº 11.101/2005), bem como dê-se vista ao Ministério Público. 

Não vejo outras diligências a adotar neste momento. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Estância Velha, 18 de dezembro de 2014. 

 

Rosali Terezinha Chiamenti Libardi 
Juíza de Direito 


