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Processo nº: 0294225-11.2009.8.19.0001 (2009.001.295054-0)

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL Processo n° 2009.001.295054-0 Requerente:
ELAINE MACEDO DOS SANTOS CEMEAS Requerida: LABORATÓRIO ALMADA HORTA LTDA S E N T E
N Ç A ELAINE MACEDO DOS SANTOS CEMEAS com base no art. 94, II da Lei de Falências, requer seja
decretada a falência de LABORATÓRIO ALMADA HORTA LTDA tendo como fundamento título executivo
judicial não pago. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/30 e 40/47. Citação pessoal positiva a fls.
74, sendo certo que no prazo de contestação o devedor não apresentou resposta. O parquet ofereceu seu
parecer às fls. 77/79 opinando pela decretação da quebra da Requerida. É O RELATÓRIO. PASSO A
DECIDIR. O crédito encontra-se regularmente constituído, evidenciando-se, portanto, a impontualidade.
Apesar de devidamente citada, a ré não ofereceu contestação ou efetuou o depósito elisivo, impondo-se,
assim, a decretação da quebra. ISTO POSTO, DECRETO hoje, às 17:00 horas, a falência de
LABORATÓRIO ALMADA HORTA LTDA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na
Av. Presidente Vargas, n.º 962, , sala 1013, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º
42.444.489/0001-30, cujos sócios são: ANTONIO LUIZ MACHADO ALMADA HORTA, brasileiro, divorciado,
médico, portador da carteira de identidade expedida pelo CRM/RJ 5214573-8 e CPF sob o n.º 176.005.707-
00, residente e domiciliado nesta cidade na Rua General Garzon, nº 28, ap. 1503, Lagoa e ROBERTO
MACHADO ALMADA HORTA, brasileiro, casado, portadora da carteira de identidade n.º 5233515-8 da
CRM/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 606.693.227-68, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Visconde
de Albuquerque, 1210, ap. 502, Leblon. Fixo o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior a data da
distribuição do pedido. Ao falido para que cumpra, em cinco dias, o disposto no artigo 99, III da Lei
11.101/05. Os credores poderão apresentar seus créditos em 15 dias, contados da publicação do edital
previsto no parágrafo único do artigo 99 da Lei 11.101/05. Ao cartório para cumprir o inciso V do artigo 99 da
Lei 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 Sr. Primeiro Liquidante Judicial,
que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05. Expeça-se
mandado para lacre do estabelecimento da falida. Oficie-se à Receita Federal, solicitando as 3 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). P.R.I. Dê-se ciência pessoal à Curadoria de Massas Falidas. Rio
de Janeiro, 24 de novembro de 2011. LUIZ ROBERTO AYOUB Juiz de Direito
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