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I-RELATÓRIO.	BANCO	CRUZEIRO	DO	SUL	S.A	propôs	em	face	de	RG	SOFTWARE	LTDA	pedido	de	falência	na	
condição	de	credor	quirografário	representado	e	constituído	por	meio	de	Cédula	de	Crédito	Bancário,	não	
saldada,	no	valor	de	R$1.393.494,82	(Um	milhão,	trezentos	e	noventa	e	três	mil,	quatrocentos	e	noventa	e	
quatro	reais	e	oitenta	e	dois	centavos).	Alega,	em	síntese,	que	diante	do	atraso,	desde	a	primeira	prestação,	
no	pagamento	das	parcelas	ajustadas	para	pagamento	do	mútuo	tomado	e	ainda	diante	da	insuficiência	de	
depósitos	dos	créditos	cedidos	em	garantia	da	dívida,	viu-se	compelida	a	ingressar	com	a	competente	ação	
de	 execução	 de	 título	 extrajudicial,	 quando	 o	 montante	 da	 dívida	 perfazia	 o	 valor	 de	 R$-507.953,27	
(Quinhentos	e	sete	mil,	novecentos	e	cinquenta	e	três	reais	e	vinte	e	sete	centavos),	não	obtendo,	porém,	
êxito	em	ver	o	seu	crédito	satisfeito	no	juízo	da	execução,	mediante	a	inocorrência	de	pagamento,	depósito	
ou	nomeação	de	bens,	conforme	atestado	na	certidão	de	fls.	62.	Inicial	instruída	com	documentos	de	fls.	
09/444.	Decisão	de	fls.	446	declinando	da	competência	para	uma	das	Varas	Cíveis	da	Comarca	da	Capital	do	
Estado	de	São	Paulo.	Despacho	de	fls.	453	determinando	o	aditamento	da	petição	inicial	no	que	se	refere	o	
valor	dado	à	causa.	Embargos	Declaratórios	de	fls.	457/459,	rejeitados	nos	termos	da	decisão	de	fls.	460.	
Petição	de	fls.	465,	majorando	o	valor	dado	à	causa	para	a	quantia	de	R$1.393.494,82.	Fls.	478	despacho	
inicial	de	conteúdo	positivo,	com	a	fixação	de	honorários	em	10%.	Contestação	da	requerida	às	fls.	512/525,	
a	qual	aduz,	em	apertada	síntese:	i)	Falta	de	interesse	processual	e	adequação	da	ação,	visto	que	ser	absurda	
a	pretensão	do	requerente	em	receber	crédito	decorrente	de	saldo	devedor	de	contrato	de	abertura	de	
crédito,	por	meio	de	execução	forçada,	diante	da	inadequação	prevista	na	Súmula	233	do	STJ,	deste	tipo	de	
contrato	como	sendo	título	executivo;	ii)	impossibilidade	jurídica	do	pedido,	eis	que	a	execução	lastreada	na	
CCB	não	pode	prosperar,	diante	do	flagrante	abuso	praticado	pelo	exequente	e	da	manifesta	necessidade	
de	revisão	das	cláusulas	contratuais	do	contrato	de	cédula	de	crédito	bancário;	iii)	iliquidez	e	incerteza	da	
dívida	da	dívida	executada,	fato	que	descaracterizaria	a	existência	da	tríplice	omissão,	contida	na	previsão	
legal	do	art.	94,	II	da	Lei	11.101/2005.	Decisão	de	fls.	616,	acolhendo	a	exceção	de	incompetência,	declinando	
o	feito	para	uma	das	Varas	Empresariais	desta	Comarca.	Parecer	Ministerial	de	fls.	620/623,	opinando	pelo	
decreto	 falimentar,	 haja	 vista	 estar	 devidamente	 comprovada	 nos	 termos	 da	 certidão	 de	 fls.	 62,	 a	
configuração	objetiva	da	tríplice	omissão,	não	cabendo	o	juízo	nesta	fase	pré-falimentar	fazer	observações	
e	considerações	sobre	o	título	objeto	da	execução	frustrada.	Despacho	de	fls.	624,	determinando	a	inclusão	
do	 sócio	 RONALDO	 LEVIS,	 diante	 da	 constatação	 que	 a	 sociedade	 teria	 se	 dissolvido	 diante	 da	 falta	 de	
pluralidade	de	sócios,	passando,	portanto,	essa	a	constituir	de	forma	irregular,	passando	o	sócio	a	responder	
ilimitadamente.	Fls.	640/659	contestação	do	sócio	Ronaldo	Levis,	por	meio	da	qual	argumentou,	em	síntese:	
i)	Que	a	dissolução	 irregular	da	sociedade	não	se	deu	por	sua	culpa,	mas	sim,	em	razão	das	dificuldades	
financeiras	 que	 afastaram	 a	 possibilidade	 de	 eventuais	 candidatos,	 aliado	 a	 entraves	 burocráticos	
insuperáveis	junto	à	JUCERJA,	o	que	inviabilizaram	por	vez	a	recomposição	do	quadro	societário,	ressalvando	
não	existir	à	época	a	possibilidade	transformação	da	sociedade	em	uma	´EIRELE´,	por	falta	de	regramento	
legal;	ii)	ser	parte	ilegítima	para	responder	ao	pedido	falimentar,	pois	em	momento	algum	foi	assim	indicado	
pelo	requerente	do	pedido	como	sujeito	passivo	da	ação,	não	subsistindo	a	alegada	dissolução	irregular	da	
sociedade	ou	mesmo	pedido	de	desconsideração	da	personalidade	jurídica;	iii)	ter	ocorrido	o	abandono	do	
processo,	 diante	 do	 não	 atendimento	 por	 parte	 do	 requerente	 das	 determinações	 judiciais	 visando	 a	
realização	de	sua	citação;	iv)	faltar	interesse	processual,	por	considerar	que	a	execução	que	baseia	o	pedido	
está	 fundada	 em	 título	 sem	 força	 executiva,	 restando	 assim	 equivocada	 sua	 via,	 o	 que	 desconfigura	 a	
caracterização	 da	 configuração	 da	 tríplice	 omissão	 que	 sustenta	 o	 presente	 pedido;	 v)	 impossibilidade	
jurídica	 do	 pedido,	 mediante	 a	 impropriedade	 da	 execução;	 vi)	 falta	 de	 liquidez	 e	 certeza	 da	 dívida	
executada,	fato	que	descaracteriza	a	existência	da	tríplice	omissão,	contida	na	previsão	legal	do	art.	94,	II	da	
Lei	11.101/2005.		



Parecer	Ministerial	 opinando	 pela	 regularização	 da	 representação	 processual	 do	 requerente,	 diante	 da	
declaração	do	regime	de	Liquidação	Extrajudicial.	Fls.	683	procuração	da	Massa	Falida	do	Banco	Cruzeiro	do	
Sul	 S/A.	 Fls.	 689/698,	 manifestação	 da	 Massa	 Falida	 do	 Banco	 Cruzeiro	 do	 Sul	 S/A,	 pugnando	 pela	
manutenção	do	sócio	Ronaldo	Levis	no	polo	passivo,	à	vista	da	evidente	dissolução	irregular	da	sociedade,	
reafirmando	no	mérito	o	pedido	de	procedência	do	pedido,	eis	que	comprova	a	conjectura	prevista	no	art.	
94,	 II	 da	 Lei	 11.101/2005.	 Parecer	Ministerial	 às	 fls.	 699	 vº,	 reiterando	 integralmente	 os	 termos	 de	 sua	
promoção	de	fls.	629	vº.		
	
II-FUNDAMENTAÇÃO.	Funda-se	a	pretensão	no	inadimplemento	de	quantia	executada	pelo	credor	junto	ao	
Juízo	da	26ª	Vara	Cível	da	Comarca	de	São	Paulo,	onde	não	houve	por	parte	do	devedor	o	pagamento,	
depósito	ou	nomeação	de	bens	para	garantia	do	juízo.	Trata-se,	portanto,	de	pedido	falimentar	com	fulcro	
no	art.	 94,	 II	 da	 Lei	 11.101/2005,	 fato	que	a	doutrina	 tem	denominado	de	 tríplice	omissão.	 Incialmente	
ressalto	ter	o	pedido	ingressado	apenas	em	face	da	sociedade	empresária	requerida,	porém,	no	decorrer	do	
processamento,	 de	 ofício	 este	 juízo,	 ao	 verificar	 a	 ocorrência	 da	 dissolução	 da	 sociedade	 por	 falta	 de	
pluralidade	de	sócios	(art.	1.033,	IV	do	CC),	e	sua	não	constituição	formal	no	prazo	legal,	considerou	que	sua	
formação	 passou	 a	 se	 constituir	 de	 forma	 não	 personificada,	 observado	 as	 disposições	 previstas	 às	
sociedades	 simples,	 o	 que	 impunha	 ao	 único	 sócio	 remanescente	 a	 responsabilidade	 ilimitada	 pelas	
obrigações	assumidas	(art.	986	e	990	do	CC).	Desta	forma,	observada	a	previsão	contida	no	art.	81	da	LFRE,	
foi	então	determinada	inclusão	do	sócio	remanescente	no	polo	passivo,	com	a	determinação	de	sua	citação,	
como	previsto	no	comando	legal	declinado.	Citados	a	primeira	e	o	segundo	requerido	arguiram	preliminares	
de	mérito	em	comum,	com	fundamento	na	falta	de	interesse	de	agir	e	impossibilidade	jurídica	do	pedido,	
as	quais	passo	a	enfrentar.	O	interesse	de	agir	se	divide	em	interesse-adequação	do	meio	eleito	e	interesse-
necessidade	da	tutela	jurisdicional	pleiteada,	e	a	possibilidade	jurídica	do	pedido	estará	preenchida	desde	
que	o	pleito	não	esteja	vedado	pelo	ordenamento	jurídico.	Assim,	se	o	autor	preenche	essas	condições	terá	
direito	 de	 ação,	 isto	 é,	 direito	 de	 que	 o	magistrado	 aprecie	 o	mérito	 da	 causa.	 Ação	 vem	 fundada	 em	
execução	frustrada,	como	determinada	a	legislação	vigente,	e	pela	simples	leitura	da	peça	inicial	se	observa	
que	há	pertinência	subjetiva	entre	as	partes,	estando	presentes	o	pedido	e	a	causa	de	pedir,	bem	como	dos	
fatos	decorre	 logicamente	a	conclusão.	A	qualidade	do	 título,	portanto,	não	pode	ser	aqui	 levantada	ou	
discutida,	eis	que	objeto	de	ação	executiva	em	outro	juízo,	o	qual	se	afigura	como	sendo	o	juízo	natural	para	
recebimento	e	conhecimento	das	questões	 levantadas.	Com	efeito,	 instruído	o	pedido	 falimentar	com	a	
devida	certidão	que	atesta	a	configuração	 legal	prevista	na	 lei	 falimentar,	 rejeitam-se	as	preliminares	de	
falta	 de	 interesse	 de	 agir	 e	 impossibilidade	 jurídica	 do	 pedido.	 Ainda	 em	 sede	 preliminar,	 o	 segundo	
requerido	afirmar	ser	parte	ilegítima	para	responder	o	pedido,	mediante	sustentação	de	que	não	dera	causa	
para	dissolução	da	sociedade	por	falta	de	pluralidade	de	sócios,	com	sua	consequente	continuidade	de	forma	
irregular.	A	inclusão	do	único	sócio	remanescente	da	sociedade	no	polo	passivo,	conforme	acima	dito,	se	
promoveu	de	ofício,	quando	verificado	pelo	juízo	ter	ocorrido	a	dissolução	irregular	da	sociedade,	ante	a	
falta	da	reconstituição	da	pluralidade	de	sócios	no	prazo	de	180	dias,	como	previsto	na	legislação	civil.	Assim	
desde	a	retirada	do	sócio	Geraldo	Jorge	de	Almeida,	 inserida	por	meio	da	5ª	Alteração	Contratual	de	fls.	
120/129	 ocorrida	 em	 12	 de	 abril	 de	 2007,	 a	 sociedade	 passou	 a	 figurar	 de	 forma	 unipessoal	 em	 total	
irregularidade,	 situação	mantida	na	6ª	e	última	alteração	contratual	de	 fls.	531/531/537,	 caracterizando	
abuso	 de	 personalidade.	 Neste	 sentido:	 TJ-SP	 -	 Agravo	 de	 Instrumento	 AI	 21795223120158260000	 SP	
2179522-31.2015.8.26.0000	(TJ-SP)	Data	de	publicação:	11/12/2015	.Ementa:	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	
Pedido	de	desconsideração	da	personalidade	jurídica.	Indeferimento.	Retirada	de	sócio	da	pessoa	jurídica	
em	sociedade	unipessoal	e	pluralidade	de	sócios	não	regularizada	em	180	dias	(art.	1033	,	IV	,	do	Código	Civil	
).	Sem	notícia	de	opção	pelo	regime	jurídico	da	EIRELI.	Responsabilidade	ilimitada	do	sócio	remanescente.	
Abuso	da	personalidade	jurídica	caracterizado.	Decisão	reformada.	Recurso	provido.	Assim	ao	considerar	tal	
fato,	levou-se	em	conta	que	a	continuidade	da	atividade	empresarial	procedeu	de	forma	irregular,	aplicando-
se	a	sua	nova	constituição	as	disposições	das	sociedades	simples	não	personificadas,	a	qual	impõe	aos	sócios	
a	responsabilidade	ilimitada	das	obrigações	societárias	(art.	986	e	990	do	CC).	Com	efeito,	coadunado	com	
a	disposição	do	art.	81	da	Lei	11.101/2005,	rejeito	a	preliminar,	para	manter	o	requerido	no	polo	passivo.	
No	mérito,	ambas	as	peças	de	defesa	alegam	a	improcedência	do	pedido,	diante	ausência	da	caracterização	
da	tríplice	omissão,	em	face	do	crédito	não	estar	revestido	de	liquidez	e	certeza,	o	que	tornaria	imprópria	a	



execução	e,	via	de	consequência,	sua	alegada	frustração.	Mais	uma	vez	devo	ressaltar	que	o	pedido	está	
fundado	na	figura	prevista	no	art.	94,	 II	da	Lei	11.101/2005,	o	que	de	certa	 forma	restringe	o	campo	de	
defesa	do	requerido,	ao	passo	que	as	defesas	exemplificadas	no	art.	96	da	mencionada	lei,	se	referem	ao	
pedido	formulado	com	base	na	impontualidade	(art.	94,	I),	quando	então	se	poderia,	em	tese,	adentrar	na	
matéria	enfocada,	mediante	enquadramento	legal	contido	nos	incisos	do	referido	artigo.	Acertadamente	o	
Ministério	Público	em	seu	parecer	de	mérito	afirma	que	nesta	 fase	pré-falimentar,	 com	vista	análise	de	
pedido	formulado	na	tríplice	omissão,	não	cabe	ao	juízo	receber	e	conhecer	de	questões	que	são	pertinentes	
ao	juízo	da	execução	singular.	Destarte,	a	liquidez,	certeza	e	força	executiva	do	título	são	matérias	a	serem	
arguidas	pelo	executado	por	meio	de	Embargos	à	Execução,	restando	assim	pertinentes	a	este	juízo	apenas	
a	 análise	 dos	 critérios	 objetivos	 contidos	 no	 preceito	 legal	 que	 sustenta	 o	 pedido.	 Ao	 que	 tudo	 indica,	
segundo	observa-se	na	 certidão	de	 fls.	 185,	 teria	a	executada	 se	valido	do	meio	de	defesa	apropriado	 -	
Embargos	à	Execução	-	porém,	teriam	estes	sido	julgados	extintos	sem	resolução	de	mérito,	situação	que	
não	 lhe	 dá	 ensejo	 para	 vir	 reprisar	matéria	 de	 defesa	 que	 teria	 de	 ser	 apreciada	 em	 sede	 da	 execução	
singular.	 Presentes	 assim	 se	 encontram	os	 elementos	objetivos	 específicos	 necessários	 à	 formulação	do	
pedido	formulado	com	base	no	art.	94,	II	da	Lei	11.101/2005.	A	certidão	de	fls.	62	representa	prova	cabal	da	
existência	de	quantia	líquida	e	certa,	além	de	declinar	que	foram	esgotadas	todas	as	possibilidades	e	fases	
da	execução	sem	que	o	crédito	tenha	sido	satisfeito.	Caraterizada,	portanto,	está	a	existência	do	critério	
objetivo	da	tríplice	omissão,	o	que	torna	passível	a	fundamentação	do	decreto	falimentar	com	base	no	II	do	
art.	94	da	Lei	11.101/2005.	Por	fim,	não	procede	ao	alegado	abandono	da	causa	por	parte	do	requerente,	
haja	 vista	 ser	 justificada	 sua	 inércia	 nos	 autos,	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 sua	 administração	 e	
representação	 passaram	 a	 ser	 feita	 pelo	 Liquidante	 Extrajudicial,	 e,	 posteriormente,	 pelo	 administrador	
judicial	da	massa	falida,	o	que	torna	ineficaz	as	intimações	feitas	na	pessoa	do	patrono	que	iniciou	a	causa,	
mediante	constituição	de	diferentes	patronos	a	partir	sua	nova	condição	jurídica	de	Liquidanda,	seguida	de	
Falida.		
	
III-	 DISPOSITIVO.	 ISSO	 POSTO,	 caracterizada	 a	 tríplice	 omissão,	 com	 fulcro	 no	 art.	 94,	 II	 e	 99	 da	 Lei	
11.101/2005	da	Lei	11.101/2005	DECRETO	a	falência	de	RG	SOFWARE	LTDA,	sociedade	empresária,	inscrita	
no	 CGC/MF	 03.424.767/0001-36,	 com	 sede	 na	 Avenida	 do	 Cursino,	 n.º	 146	 -	 piso	 intermediário	 -	 Vila	
Gumercindo	-	CEP	04132-000,	Capital,	São	Paulo	e	sede	administrativa	na	Avenida	Churcil,	109,	sala	103,	
Centro,	Rio	de	Janeiro,	tendo	como	único	sócio:	RONALDO	LEVIS,	brasileiro,	engenheiro,	casado,	portador	
da	identidade	nº54.078-D	e	do	CPF	n.º	716.568.987-72,	domiciliado	na	Rua	Alexandre	Ferreira	,	nº	20,	aptº	
701,	Jardim	Botânico,	Rio	de	Janeiro.	Estendo	os	efeitos	da	falência,	com	fulcro	no	art.	81	da	Lei	11.101/2005,	
ao	único	sócio	RONALDO	LEVIS,	brasileiro,	engenheiro,	casado,	portador	da	identidade	nº	54.078-D	e	do	CPF	
n.º	716.568.987-72,	domiciliado	na	Rua	Alexandre	Ferreira	,	nº	20,	aptº	701,	Jardim	Botânico,	Rio	de	Janeiro	
701,	Jardim	Botânico,	Rio	de	Janeiro.	Assim	determino:	I)	 Que	 os	 credores	 deverão	 apresentem	 ao	
Administrador	 Judicial	 as	 habilitações	 ou	 impugnações	 de	 crédito,	 no	 prazo	 de	 15	 (quinze)	 dias	 após	 a	
publicação	do	primeiro	edital	com	esta	decisão	e	a	relação	de	credores,	no	diário	Oficial.	II)	 Ficam	
suspensas	todas	as	ações	e	execuções	contra	o	falido,	com	a	ressalva	das	ações	que	demandarem	quantia	
ilíquida,	as	quais	prosseguirão	no	juízo	no	qual	tiverem	em	trâmite.	III)	 Fica	 permitido	 pleitear	 junto	 ao	
Administrador	Judicial	habilitação,	exclusão	ou	modificação	de	créditos,	derivados	da	relação	de	trabalho,	
mas	 as	 ações	 de	 natureza	 trabalhista,	 inclusive	 as	 impugnações,	 serão	 processadas	 perante	 a	 justiça	
especializada	até	a	apuração	do	respectivo	crédito.	IV)	Fica	proibida	a	prática	de	qualquer	ato	de	disposição	
ou	 oneração	 de	 bens	 do	 falido	 que	 dependerão	 de	 prévia	 autorização	 judicial	 e	 do	 Comitê,	 se	 houver,	
ressalvados	 os	 bens	 cuja	 venda	 faça	 parte	 das	 atividades	 normais	 do	 devedor,	 quando	 autorizada	 a	
continuação	provisória.	V)	Oficie-se	à	Junta	Comercial	do	Rio	de	janeiro	para	anotação	junto	ao	registro	do	
devedor	da	expressão	´falido´,	na	data	da	quebra	e	da	inabilitação	para	o	exercício	da	atividade	empresarial	
a	partir	desta	sentença,	até	a	extinção	das	obrigações.	Oficiem-se	aos	órgãos	e	repartições	públicas	e	outras	
entidades	para	que	informem	sobre	a	existência	de	bens	e	direitos	do	falido.	VI)	 Nomeio	 administrador	
judicial	o	Dr.	FÁBIO	PICANÇO	DE	SEIXAS	LOUREIRO,	OAB/RJ	114.886,	CFP	016.370.407-41,	que	deverá	ser	
intimado	(tels.2220-2289/97193-0059)	para	firmar	o	Termo	de	Compromisso,	e	promover	de	plano	os	atos	
visando	a	arrecadação	dos	bens	dos	falidos.	VII)	 Fixo	 o	 termo	 legal	 da	 falência	 no	 nonagésimo	dia	 útil	
anterior	ao	ingresso	do	presente	pedido.	Publique-se	o	edital	de	notificação	com	a	íntegra	desta	sentença	e	



a	relação	de	credores.	VIII)	 Cumpram	os	sócios,	em	24	(vinte	e	quatro)	horas,	as	obrigações	que	lhes	são	
impostas	pelo	artigo	104	da	Lei	11.101/2005,	sob	pena	de	desobediência.	IX)	 Comunique,	 por	 via	
postal,	às	Fazendas	Nacional,	Estadual	e	Municipal,	para	que	tomem	ciência	desta	sentença.	X)	 Expeçam-
se	os	ofícios	de	praxe	e	dê-se	ciência	pessoal	ao	Ministério	Público.	Dê-se	ciência	à	Curadoria	de	Massas	
Falidas.	XI)	 As	habilitações	de	crédito	ou	apresentação	de	divergência	serão	dirigidas	ao	administrador	
judicial,	até	o	prazo	de	15	dias	contados	da	publicação	do	edital	que	constar	a	relação	nominal	de	credores.	
XII)	Proceda-se	ao	lacre	do(s)	estabelecimento(s)	comercial(ais)	do	falido.		


