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Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Falência   
  
Autor: MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A, 
Massa Falida: FK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELLI - EPP 
       
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Alexandre de Carvalho Mesquita 

 
Em 14/12/2017 

 
 
 

Sentença               
 
MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A ajuizou a presente ação de pedir falência em face de FK 
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, alegando a autora, em resumo, que no dia  
12/02/15  foi  celebrado  o  contrato  nº  23810,  no  qual  figura  como  contratado  o 
"Hotel  Gran  Marquise"  (nome  fantasia  da  Marquise  Empreendimentos  S/A),  e  como 
contratante  a  ré,  cujo  objeto  era  a  reserva  de  150  (cento  e cinquenta)  
apartamentos  no  período  compreendido  entre  24/11/15  a  28/11/15,  em  razão  da 
realização do 45º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia e Cirurgia Serviço Facial na cidade 
de Fortaleza/CE, no valor global de R$ 271.993,40 (duzentos e setenta e um mil, novecentos e 
noventa e três reais e quarenta centavos) pela execução dos serviços contratados. Afirma que, 
conforme se observa da página 3 de 5 do referido contrato, restou entabulada a realização de 
pré-pagamento bem como a possibilidade de faturamento de parte do valor, estabelecendo-se o 
limite máximo de 15 (quinze) dias, contados da data do encerramento do evento ou check-out dos 
hóspedes, como prazo para pagamento. Aduz que a título de pré-pagamento, a ré efetuou 03 
(três) depósitos bancários na sua conta corrente, totalizando a quantia de R$ 49.000,00 (quarenta 
e nove mil reais). Assevera que, diante disso, após o encerramento do evento e verificação das 
reservas efetivamente realizadas no período - de acordo com o tipo de apartamento e quantidade 
de hóspedes -, em cotejo as despesas extras assumidas pela ré, emitiu a duplicata virtual nº 
75336, com vencimento programado para o dia 21/12/15, no valor de R$ 131.786,75 (cento e trinta 
e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Argumenta que o saldo 
final do contrato atingiu o montante de R$ 180.456,75 (cento e oitenta mil, quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), tendo sido deduzido desse saldo a quantia de 
R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), chegando-se, assim, ao valor cobrado na aludida 
duplicata. Diz que o título foi encaminhado para a ré no dia 07/12/15, através de correio eletrônico 
endereçado aos seus prepostos, em conjunto com as notas fiscais eletrônicas aptas a discriminar 
os seus serviços de hospedagem, isto é, demonstrando o nome do hóspede, tipo de unidade, 
número da reserva, datas de check in e check out, assim como o grupo a que se refere. Sustenta 
que, não obstante, passado um dia do vencimento do título, o mesmo restou inadimplido pela ré, 
razão pela qual efetuou novo contato com os prepostos da "FK Agência de Viagens" nos dias 
22/12/15 e 23/12/15, solicitando um posicionamento acerca do pagamento da fatura em aberto e 
acrescendo a cobrança de juros e multa, ante o atraso injustificado. Alega que a ré realizou um 
depósito parcial referente à duplicata nº 75336 no valor de R$ 31.486,75, restando, à época, um 
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saldo remanescente de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que deu ensejo a remissão da duplicata nº 
75336. Afirma que mesmo ciente de que o não cumprimento da aludida obrigação exauriria a 
autonomia comercial do "Hotel Gran Marquise" para futuras negociações, optou a ré por não 
realizar o pagamento da duplicata reemitida nº 75336 até a presente data, de forma injustificada, 
ocasionando a quebra na parceria das empresas e a inevitável inscrição do título junto ao 
SERASA e ao competente Cartório de Protesto. Requereu, ao final, a procedência do pedido, 
além das cominações de estilo. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 09/63. 
 
Veio aos autos o cálculo do contador (fls.104/105). 
 
Citada regularmente, a ré ofereceu contestação (fls. 114/120), alegando, em resumo, que a 
falência é a constatação jurídica de  inviabilidade  da  empresa  que  enfrenta  dificuldades  
profundas  e permanentes de fluxo de caixa, o que não é o caso dos autos, pois a empresa 
demandada tem solvabilidade suficiente para suportar uma execução; que  a  presente  
demanda  visa  uma  espécie  de represália contra a empresa demandada pela sua 
inadimplência, sendo certo que  não  podemos  concordar  com  os  termos  constantes  do  
pleito  inicial,  eis que para que se caracterize a falência da ré necessário se faz a comprovação 
de vários requisitos legais; que não  se  evidencia  nos  autos  a  configuração  do estado  de  
insolvência  da  empresa  ré,  motivo  pelo  qual  não  há  como  ser decretada  a  quebra  
do  ente  jurídico,  tendo  em  vista  os  demais  valores  e interesses tutelados pelo 
ordenamento jurídico; que a insolvabilidade  e  a  falta  de  liquidez,  capaz  de  propiciar  os 
pagamentos  débitos  que  se  façam  exigíveis,  são  pressupostos  necessários  à 
decretação da falência de uma pessoa jurídica, sendo certo que no caso em tela nenhum deles se 
desassociam da ré; e que não pode o credor utilizar a falência como meio de cobrança  sob  
pena  de  desvirtuamento  do  processo  falimentar,  cabendo-lhe recorrer às vias executórias 
para a satisfação do seu crédito, tendo em vista o princípio da preservação da empresa e da 
função social desempenhada pela mesma.  
 
A autora falou sobre a contestação (fls. 133/137). 
 
Funcionou nos autos o Ministério Público, opinando pela decretação de falência da sociedade 
empresária (fls. 184/185). 
 
É O RELATÓRIO. DECIDO. 
 
Trata-se de hipótese fundada no art. 94, inciso II do NCPC, pois devidamente citada, a ré não 
efetuou o depósito elisivo da falência. 
 
Ao contrário do pretendido pela ré, o entendimento do STJ é no sentido de que "a impontualidade, 
quando injustificada, encerra a presunção relativa do estado de insolvência, a justificar a quebra 
do empresário, que poderá ser afastada, caso seja levado a efeito alguma das providências 
apontadas no artigo 4º do Decreto n. 7.661/45, dentre elas, cita-se verbi gratia a efetivação de 
depósito elisivo, a comprovação da nulidade da obrigação ou do título respectivo, a falsidade do 
título da obrigação" (REsp 1079229/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado 
em 27/05/2014, DJe 12/06/2014), não tendo a mesma efetuado o depósito elisivo da falência. 
 
Ressalte-se de que a tese da ré de que não pode o credor utilizar a falência como meio de 
cobrança sob pena de desvirtuamento do processo falimentar, cabendo-lhe recorrer às vias 
executórias para a satisfação do seu crédito, há muito vem sendo rejeitada pelo STJ, que decidiu 
textualmente que "em constatando que o comerciante 'sem relevante razão de direito' não pagou, 
no vencimento, obrigação líquida, constante de título que legitime ação executiva, cumpre ao juiz 
declarar a falência. Não lhe é lícito furtar-se à declaração, a pretexto de que o credor está usando 
o pedido de falência, como substitutivo da ação de execução" (REsp 515.285/SC, Rel. Ministro 
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CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 20/04/2004, DJ 07/06/2004, p. 220). 
 
 
Por tais fundamentos, DECRETO hoje, às 15h58, a falência de FK AGÊNCIA DE VIAGENS E 
TURISMO EIRELI, sociedade  por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Rua  Graça  
Aranha,  19,  salas  501/502, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ n.º 08.600.494/0001-57, cujo 
sócio é FÁBIO DE ALMEIDA KOKOTOS,  brasileiro,  casado,  agente  de  viagens,  portador  
da  carteira  de identidade  n.º  09186581-6,  expedida  pelo  IFP,  inscrito  no  CPF  sob  
o  n.º 021.362.787-62,  residente  e  domiciliado  na  Estrada  dos  Três  Rios,  1721, bloco 
II, apto 307, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ.  
 
Fixo o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao pedido de falência, nos termos do art. 
99, II da Lei nº 11.101/05.           
 
À falida para que cumpra, em cinco dias, o disposto no artigo 99, III da Lei nº 11.101/05.             
 
Os credores poderão apresentar seus créditos em 15 dias, contados da publicação do edital 
previsto no artigo 99 da Lei nº 11.101/05. 
 
Ao cartório para cumprir o inciso V do artigo 99 da Lei nº 11.101/05. 
 
Determino que o representante da falida preste as declarações do artigo 104 da Lei de Falências, 
em 48 (quarenta e oito) horas. 
 
Os créditos habilitados serão pagos, em primeiro rateio, com juros e correção monetária, com 
base no IPC (artigo 27 da Lei 9.069), calculados até a data da quebra e, se o ativo da massa 
comportar, em segundo rateio, estender-se-ão, nesta hipótese, a correção monetária e os juros até 
o efetivo pagamento do crédito. 
 
Nomeio administrador judicial o Liquidante Judicial, que desempenhará suas funções na forma do 
inciso III do caput do artigo 22 da Lei nº 11.101/05, sem prejuízo do disposto na alínea "a" do 
inciso II do caput do artigo 35 do mesmo diploma legal. 
 
Determino que o administrador judicial se manifeste sobre a possibilidade da continuação 
provisória das atividades da falida. 
 
Oficie-se à Receita Federal, solicitando as três últimas declarações de bens da falida. 
 
Cumpra o Sr. Escrivão o que determinam os incisos VIII, X e XIII, bem como o parágrafo único do 
artigo 99 da Lei de Falências e artigo 255 da Consolidação de Normas da Corregedoria Geral da 
Justiça/RJ (Resolução 01/2000).  
 
Proceda-se ao lacre dos estabelecimentos comerciais da falida (art. 109). 
 
Convoque-se a assembleia-geral de credores para a constituição de Comitê de Credores. 
 
P. I. 
 
Dê-se ciência pessoal à Curadoria de Massas Falidas.  
 

Rio de Janeiro, 18/12/2017. 
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Alexandre de Carvalho Mesquita - Juiz Titular 

 
___________________________________________________________ 

 
Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     

 
Alexandre de Carvalho Mesquita 

 
Em ____/____/_____ 

 
 
 
 

Código de Autenticação: 4N23.V588.FXSP.SQ4U 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 

Øþ 

192

ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA:000017530 Assinado em 18/12/2017 15:59:49
Local: TJ-RJ


