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   Vistos etc. 
 

  

  KROMÁTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA., já devidamente qualificada e representada, intentou o presente 
pedido de falência contra ESTÂNCIA DOS COUROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA., também qualificada e representada, dizendo-se credora pela importância de R$ 
67.134,65 (sessenta e sete mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), 
representada pelas triplicatas que instruem a inicial, vencidas, protestadas e não pagas. 

Regularmente citada, a requerida trouxe contestação na fl. 89, 
alegando que saiu de uma concordata preventiva, mas que paralisou suas atividades em 
agosto do corrente ano, tentando a venda de máquinas para saldar algumas dívidas. 

Réplica na fl. 98, com preliminar de vício na representação da 
requerida, posto que não apresentou atos constitutivos, impedindo o exame da 
legitimidade daquele que a representa. 

Vieram os autos conclusos para sentença. 
 
 
É O RELATO. 
 
PASSO A DECIDIR. 
 
 

   Trata-se de procedimento falimentar, que tramitou de forma regular, 
não havendo causas de nulidade para análise inicial. 

Pende de análise a preliminar de vício na representação da 
contestante. 

Muito embora o art. 12, VI, do CPC determine a citação e, via de 
conseqüência, a representação da pessoa jurídica por aqueles designados em seus 
respectivos estatutos, isto não significa obrigatoriedade de, com a inicial ou contestação, 
serem apresentados os  atos constitutivos, pena de nulidade ou revelia. 

O pedir dos atos somente será apreciável em caso de razoável 
dúvida sobre a representação da pessoa jurídica, e não apenas a suspeita subjetiva. 
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No caso em tela, não há fundadas dúvidas. 
Se, todavia, fosse a intenção do credor impugnar a legitimidade, 

seu seria o ônus de trazer aos autos os atos constitutivos que afirmassem a ilegitimidade 
daquele que se apresenta como representante da devedora. 

Partindo, assim, de uma premissa de boa fé processual, não vejo 
elementos para declarar o vício de representação e, por conseqüência, aplicar sanção de 
revelia ao devedor. 

Por tais razões, afasto a preliminar. 
No mérito, a impontualidade e a quebra são fatos incontestáveis. 
Pelas próprias afirmações da devedora, a empresa já está 

desativada desde o mês de agosto do corrente ano; não há capital para pagamento de 
suas dívida, pelo que se impõe a venda de máquinas ou equipamentos para saldar os 
débitos, ou propor a dação em pagamento. 

Nestas circunstâncias, o credor que não aceitar dação em 
pagamento restará prejudicado e no aguardo de acontecimento futuro e incerto, qual 
seja: eventual venda (suficiente) de máquinas e equipamentos para pagamento de sua 
e/ou outras dívidas. 

Esta liquidação extrajudicial deve ser estancada e substituída pela 
liquidação judicial, a fim de administrar os pagamentos pela ordem prescrita em lei, além 
da administração da própria venda. 

Caracterizado o estado falimentar, a declaração da quebra é 
imperativa. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para declarar 
a falência de Estância dos Couros Importação e Exportação Ltda., nomeando como 
síndico o próprio credor. 

Em caso de recuso, desde já nomeio, em substituição, Dr. Ernesto 
Flocke Hack, sob compromisso. 

Abro prazo para que os credores apresentem documentos 
justificativos de seus créditos. 

Fixo termo legal da falência em 60 dias, contados do primeiro 
protesto por falta de pagamento. 

Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se. 
Estância Velha, 17 de dezembro de 2002. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nilton Luís Elsenbruch Filomena, 
Juiz de Direito 


