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Vistos etc. 

 

 

Mats Beneficiamento de Couro Ltda, devidamente 

qualificada, intentou o presente pedido de falência da sociedade mercantil SMBB 

Indústria e Comércio de Bolsas Ltda, também qualificada, expondo ser credora 

da importância original de R$ 39.801,06, representada pelas duplicatas que 

instruem a inicial, pelo que, em face do inadimplemento da requerida, objetiva ver 

declarada sua falência, forte no art. 94, I, da Lei 11.101/05. 

 

Juntou documentos de fls. 07/160. 

 

Resposta nas fls. 173/194, ocasião em que a empresa 

demandada alegou problemas financeiros, tanto que ajuizou pedido de recuperação 

judicial. Teceu considerações quanto à situação de insolvência, arguindo equívoco 

no despacho inicial. Requereu a suspensão processual, até final recuperação 

judicial, sustentando, ainda, falta de interesse de agir. Acostou documentos de fls. 

196/238. 

 

Réplica nas fls. 247/248. 

 

O Ministério Público entendeu não ser hipótese de 

intervenção, nesta fase processual, fls. 251/252. 
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Suspenso o processo até o decurso do prazo recursal da 

nova recuperação judicial (fl. 253). 

 

A ré noticiou o novo pedido de recuperação judicial, juntando 

documentos. 

Na fl. 301, informou a autora o arquivamento do feito original 

de recuperação judicial. 

 

Certificado na fl. 304 o decurso do prazo recursal, nos termos 

da decisão saneadora de fl. 253, pelo que vieram os autos conclusos. 

 

É O RELATO. 

PASSO A DECIDIR. 

  

Trata-se de pedido de falência, de regular tramitação, onde a 

devedora questiona o prosseguimento do feito, pela existência de pedido de 

recuperação judicial. 

 

Afasto a prefacial de equívoco no despacho inicial, pois o 

mesmo não fez referência às alegações da demandada, limitando-se a determinar 

sua citação, na forma da LF. 

 

De mesmo modo, vislumbro presente o interesse de agir, pois 

a recuperação judicial mencionada em sede contestacional foi arquivada, sendo 

certo o débito da requerida. 

 

Quanto ao mérito, para que haja obrigação da contestante e, 

decorrência disso, justifique-se o protesto, é imprescindível a existência de aceite 

no título ou, alternativamente, a comprovação da entrega de mercadoria (duplicata 

mercantil), ou da efetiva prestação de serviços (duplicata de prestação de serviços), 

o que ocorreu, como se vê dos documentos iniciais. 

 

Ainda, da resposta da ré verifica-se que a mesma não nega o 

débito, trazendo considerações acerca de suas dificuldades financeiras atuais e a 
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dois pedidos de recuperação judicial (um deles já arquivado e outro indeferido), 

situação esta que não é óbice à decretação da quebra. 

 

Nestas circunstâncias, se a devedora reconhece o crédito, no 

todo ou em parte, a toda evidência, não pode alegar que desconhece o protesto, a 

constituição em mora e, ao fim e ao cabo, aquilo que deseja submeter ao processo  

judicial. 

 

Ainda durante a vigência do Decreto-Lei nº 7.661/45 (antiga 

Lei de Falências), já era notória a tendência de se indeferir o pedido de falência nos 

casos de débitos de pequeno valor, mormente quando não demonstrada a 

pluralidade de credores, por exemplo, pela existência de outros pedidos de quebra 

ou diversos protestos tirados contra o mesmo devedor. No compasso dos avanços 

doutrinários e jurisprudenciais, a Lei de Falências (Lei nº 11.101/2005), que regula a 

recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 

empresária, estabelece que a falência do devedor não será decretada quando a 

soma dos títulos executivos protestados não ultrapassarem o equivalente a 40 

(quarenta) salários mínimos na data do pedido de falência (art. 94, I). 

 

Não é esta a hipótese destes autos. 

 

Assim, não há impedimento ao pedido de falência. 

 

O crédito é regular, representado por duplicatas, 

acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadoria e de respectivo 

instrumento de protesto. Não havendo depósito elisivo, exigível até esta data, 

decreta-se a falência. 

 

Por fim, houve o arquivamento do pedido de recuperação 

judicial originariamente apresentado, tendo ajuizado a ré novo pedido nos mesmos 

termos, o que tenho por procrastinatório, tanto que indeferido o pedido inicial 

daquele (fl. 253 – decorrido prazo recursal consoante certidão de fl. 304), razão 

pela qual deixo de proceder em nova suspensão deste processo. 
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Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, para decretar a falência de SMBB Indústria e Comércio de Bolsas Ltda, 

fixando termo legal da falência em 90 dias, contados do primeiro protesto por falta 

de pagamento. 

 

Ordeno que o falido apresente, em cinco dias, relação 

nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação do 

crédito, pena de desobediência. 

 

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 seja lacrada a empresa, vedada qualquer venda de 

bens sem prévia e expressa autorização judicial, bem como determino inscrição da 

falência na Junta Comercial do Estado, com a suspensão das ações ou execuções 

contra o falido. 

 

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. 

 

Ciência às Fazenda Públicas. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Estância Velha, 01 de agosto de 2011. 

 

 
Rosali Terezinha Chiamenti Libardi, 

Juíza de Direito. 


