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COMARCA DE CAMPO BOM 
1ª VARA CÍVEL 
Av. dos Estados, 800 
_________________________________________________________________________ 
 

Processo nº:   087/1.15.0000328-2 (CNJ:.0000712-39.2015.8.21.0087) 

Natureza: Pedido de Falência 

Autor: Márcio Jungues ME 

Réu: Empreiteira JC Ltda ME 

Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Felipe Sandri 

Data: 06/12/2019 

 

Vistos. 

 

Márcio Jungues ME ajuizou pedido de falência da empresa Empreiteira JC Ltda 

ME. 

Disse que é credor da ré na quantia de R$ 20.460,00, conforme NF nº 270, bem 

como do protesto com vencimento em 21/04/2014, que ultrapassa o valor equivalente a quarenta 

salários mínios, conforme exigência do art. 97, inciso I, da Lei 11.101/05. 

Aduziu que com o protesto do título a ré nada alegou acerca dos títulos, 

líquidos, certos e exigíveis firmados pela mesma. 

Referiu que de forma amigável não foi possível o recebimento das quantias, 

uma vez que as tratativas de quitação restaram descumpridas. 

Fundamentou seu pedido no art. 94 da Lei nº 11.101/2005. 

Juntou documentos (fls. 04/27). 

Recolheu custas (fl. 38). 

Foi determinada a citação por edital (fl. 66), tendo decorrido o prazo sem 

manifestação da ré (fl. 74v). 

Nomeado curador especial, sobreveio aos autos contestação por negativa geral 

(fls. 75/78). 

Houve réplica (fls. 85/87). 

Foi afastada a preliminar de nulidade da citação editalícia (fl. 88). 

Intimadas as partes acerca das provas a serem produzidas, a parte autora não 

se manifestou (fl. 90v), ao passo que a ré informou não ter provas a produzir (fl. 91). 

O Ministério Público declinou de intervenção (fls. 92/93). 

 

É o relatório. 
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Passo a decidir. 

 

Trata-se de pedido de falência da empresa Empreiteira JC Ltda ME. realizado 

por Márcio Jungues ME, com base no inciso I, do art. 94 da Lei nº 11.101/05, que dispõe, in verbis: 

  

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 

 

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida 

materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o 

equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; 

 (…) 

§ 3º Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído 

com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9º desta Lei, 

acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de protesto para fim 

falimentar nos termos da legislação específica. 

 

Por sua vez, o art. 96 da Lei 11.101/05 estabelece que: 

 

Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será 

decretada se o requerido provar: 

 

I – falsidade de título; 

II – prescrição; 

III – nulidade de obrigação ou de título; 

IV – pagamento da dívida; 

V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança 

de título; 

VI – vício em protesto ou em seu instrumento; 

VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, 

observados os requisitos do art. 51 desta Lei; 

VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de 

falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não 

prevalecerá contra prova de exercício posterior ao ato registrado. 

§ 1º Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado 

seu ativo nem do espólio após 1 (um) ano da morte do devedor. 

§ 2º As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo não obstam a decretação 

de falência se, ao final, restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante 
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que supere o limite previsto naquele dispositivo. 

 

No caso dos autos a credora comprovou a existência de  obrigação líquida 

materializada em título (fl. 10) e o devedor foi citado por edital, eis que não localizado, não havendo 

prova da presença de hipóteses que desautorizam o pedido falimentar (art. 96 da Lei de Falência), razão 

pela qual, viável o acolhimento do pedido, na forma veiculada. 

Ademais, considerando as diversas pesquisas de endereço realizadas, observa-se 

também a ocorrência do previsto na alínea “f” do inc. III do art. 94 da mesma lei, que assim dispõe: 

 

Art. 94: Será decretada a falência do devedor que: 

 

III: pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação 

judicial: 

(...) 

f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os 

credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seus domicílio, do local de sua 

sede e de seu principal estabelecimento.” 

 

Dessa forma, estando o feito regularmente instruído e constatado, ainda, o 

desaparecimento da empresa (art. 94, III, “f” da Lei nº 11.101/05), está comprovado o estado de 

insolvência decorrente do não pagamento do débito, impondo-se a decretação da falência. 

 

Ante o exposto, decreto a falência de Empreiteira JC Ltda ME.,  CNPJ 

94.246.162/0001-58, declarando-a aberta na data de hoje às 16h30min, e determino as seguintes 

providências: 

a) nomeio o administrador Judicial Ernesto Flocke Hack, OAB/RS 19.585, que 

deverá ser intimado para firmar termo de compromisso em cartório, no prazo de 24 horas, 

atendendo ao disposto no art. 99, IX, da Lei 11.101/05. 

b) declaro como termo legal o dia 31/07/2014, correspondente ao 

nonagésimo (90º) dia contado do protesto por falta de pagamento (fl. 25), na forma do art. 99, II, da 

Lei 11.101/05. 

c) intimem-se os sócios da falida para apresentarem relação nominal dos 

credores, no prazo de cinco (05) dias, indicando endereço, importância, natureza e classificação do 

crédito; 

d) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores, na forma do 
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artigo 7º, §1º c/c art. 99, IV, ambos da atual Lei de Falências, e que devem serem apresentadas 

diretamente ao Administrador Judicial, a quem caberá apresentar a lista de credores para publicação 

do edital a que alude o §2º do mesmo diploma legal, aplicando-se as disposições do art. 80 aos 

créditos remanescentes da recuperação (credores já habilitados) e habilitações em curso; 

e) determino a suspensão das ações e/ou execuções contra as Falidas, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 6º da Lei de Falências; 

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

dispostas no art. 99, VIII, X e parágrafo único da Lei 11.101/05, procedendo-se às comunicações e 

intimações de praxe, em especial, à Junta Comercial do RGS, às Fazendas Públicas, e ao Tribunal do 

Trabalho da 4ª Região. 

g) proceda-se à lacração da empresa falida e arrecadem-se os seus bens, nos 

termos do art. 99, XI, e da Lei 11.101/05. 

h) proceda-se ao bloqueio das contas bancárias existentes em nome da 

devedora (CNPJ 94.246.162/0001-58) pelo sistema Bacen Jud, e solicite-se informações sobre a 

existência de contas, juntando-se aos autos as respostas. 

i) oficie-se ao Banco Central solicitando que os estabelecimentos bancários 

encerrem as contas existentes em nome da demandada, bem como que prestem informações 

quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da LRF. 

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

no sentido de ser comunicado aos Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito a decretação 

da falência da sociedade empresária, e a indisponibilidade dos bens dos sócios gerentes ou 

administradores, pelo prazo de que trata o art. 82, § 1º, da Lei n. 11.101/05, com base no art. 99, VI 

e VII, da referida Lei, bem como para que prestem informações acerca da existência de bens. 

k) determino a inclusão de restrição de transferência e circulação dos veículos 

existentes em nome da devedora, via sistema RENAJUD 

l) proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens das 

Falidas; 

m) havendo ativo financeiro de pronto arrecadado, determino ao 

Administrador Judicial o imediato pagamento aos empregados da falida dispensados, na forma do 

artigo 151 da Lei nº 11.101/05 (créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 

03 meses anteriores à decretação da falência e limitados a 05 salários-mínimos por trabalhador); 

n) Intimem-se os representantes legais da falida para que cumpram o disposto 

nos artigos 104 e 105 da Lei de Quebras, no prazo de 24 horas, sob pena de condução a Juízo para 

tanto; 
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o) procedam-se às demais comunicações de praxe; 

p) publique-se o edital previsto no artigo 99, parágrafo único, da Lei nº 

11.101/05; 

q) defiro o pagamento das custas processuais após a realização do ativo, na 

forma prevista no art. 84, III, da Lei 11.101/2005. 

r) Retifique-se o polo passivo da ação passando constar como ré MASSA 

FALIDA DE Empreiteira JC Ltda ME. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Diligências legais. 

Campo Bom, 06 de dezembro de 2019. 

 
Felipe Sandri, 
Juiz de Direito 


