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Vistos etc.

CV  COUROS  E  PELES  LTDA.,  já  devidamente  qualificada  e 

representada,  ingressou com o presente pedido de falência  de  CALÇADOS MENFIS 
LTDA., também qualificada e representada, expondo ser credora pela importância de R$ 

51.477,65 (cinqüenta e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco 

centavos),  representada  pelas  duplicatas  que  instruem  o  pedido,  devidamente 

acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto.

Regularmente citada, fl. 63, a requerida alegou a irregularidade e a 

nulidade dos protestos, por não indicar qual representante da empresa foi intimado.

No mérito, diz que o pedido de falência foi indevidamente utilizado 

como cobrança.

Réplica na fl. 70.

Não  houve  intervenção  do  Ministério  Público  neste  grau  de 

jurisdição, fl. 74.

Vieram os autos conclusos para sentença. 

Relatei. Decido.

Procedo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, 

já que a matéria ou é preponderantemente de direito, ou porque os fatos suscitados já se 

encontram esclarecidos nos autos, tornando-se dispensável a realização de audiência de 

instrução e julgamento.
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A matéria relativa à intimação encontra guarida na jurisprudência, 

sendo causa legal para não decretar a falência.

Neste sentido:

FALÊNCIA. PROTESTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PESSOA 
QUE RECEBEU A INTIMAÇÃO. INDÍCIOS DE QUE A DUPLICADA SEQUER FOI 
ENCAMINHADA AO DEVEDOR. CARÊNCIA POR INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. 1. O protesto para fins de falência, mesmo após o advento da Lei 

n.º 9.492/97, deve conter a identificação da pessoa que recebeu a intimação para 

pagamento (art. 10, §1º, do Decreto-Lei n.º 7.661/45). Precedentes do STJ. 2. O 

entendimento do STJ de que a triplicata protestada e acompanhada da prova da 

entrega da  mercadoria  constitui  título  executivo  hábil  à  decretação de  falência 

(RESP  n.º  228.637/SP),  não  autoriza  o  provimento  do  apelo,  que  almeja  a 

decretação de quebra com base em via original de duplicata, indicando que esta 

sequer  foi  encaminhada  ao  devedor.  3.  Apelação  conhecida,  mas  desprovida. 

Sentença mantida.1

PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA 
DECISÃO QUE DECRETOU A FALÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. 
É de ser reformada a sentença que decretou a falência, em face da ausência de 

requisito legal necessário ao pedido e decretação da quebra. Irregularidades nas 

certidões de protesto. Ausência de comprovação da intimação da devedora ou de 

pessoa a ela ligada. Depósito realizado a menor e após a decretação da falência. 

Levantamento da quantia depositada pela ré porque não configurada a situação 

prevista no art. 11, § 2º, 2ª parte, do Decreto-Lei nº 7661/45. Agravo provido.2

COMERCIAL  E PROCESSUAL  CIVIL.  PREQUESTIONAMENTO  DEFICIENTE. 
PEDIDO DE FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.  CPC, ART. 267, I E IV 
C/C ART. 295, III. EXTINÇÃO. PROTESTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO 
NOME  DA  PESSOA  QUE  RECEBEU  A  INTIMAÇÃO,  NA  EMPRESA 
REQUERIDA. NECESSIDADE. DECRETO-LEI N. 7.661/1945, ARTS. 10 E 1. 1. 

Exegese. Súmulas n. 282 e 356 - STF e 83 - STJ. I. A falta de prequestionamento 

de parte das questões federais suscitadas no especial impede o exame recursal 

em toda a extensão pretendida. II. A orientação firmada no STJ está sedimentada 

no sentido de exigir, para a higidez do protesto de título a ensejar pedido falencial, 

que haja a identificação da pessoa que recebeu a intimação do protesto feito à 

empresa requerida. III.  "não se conhece do Recurso Especial  pela divergência, 

1 TJ-ES;  AC  024.03.003071-2;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Arnaldo  Santos  Souza;  Julg.  24/01/2006;  DJES 
08/03/2006.
2 TJ-RS; AI 70013683388; Triunfo; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 11/01/2006.
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quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" 

- Súmula n. 83 - STJ. lV. Recurso Especial não conhecido.3

TRIPLICATA DE SERVIÇO. INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO. PRECEDENTES DA 
CORTE. 1.  A  Súmula  nº  248  consolidou  a  jurisprudência  da  Corte  sobre  a 

possibilidade da duplicata de prestação de serviços, comprovados estes, embora 

não aceita, mas protestada, servir para embasar o pedido de falência.  2. Embora 

dispensado o protesto especial, impõe-se que seja feita a indicação da pessoa que 

recebeu a intimação, sob pena de inviabilizar  o pedido de falência.  3.  Recurso 

Especial conhecido e provido.4

Os instrumentos de protesto que instruem o pedido não identificam 

aquele  que  recebeu  a  intimação  e,  via  de  conseqüência,  acolhe-se  a  alegação  de 

irregularidade, hábil para obstaculizar a quebra, de acordo com o art. 96, VI, da Lei nº 

11.101/2005 (nova Lei de Falências).

Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO.  Pelo 

princípio da sucumbência, condeno a autora no pagamento das custas processuais e 

honorários  advocatícios,  que  fixo  em  10%  sobre  o  valor  da  causa,  devidamente 

atualizado.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Estância Velha, 8 de janeiro de 2007.

Nilton Luís Elsenbruch Filomena,
Juiz de Direito

3 Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 104069; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior; Julg. 
20/09/2005; DJU 24/10/2005; Pág. 326.
4 Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 448627; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; Julg. 
28/06/2005; DJU 03/10/2005; Pág. 240.
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