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Processo nº: 0288498-95.2014.8.19.0001

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: Trata-se de requerimento de falência com base no art. 94, inciso II, da Lei 11.101/05. A inicial de fls. 02/03
está instruída com os documentos de fls. 04/18, demonstrando ser o crédito sobre que fundamenta o pedido
falimentar proveniente de certidão de crédito trabalhista emitida pela 33a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro. Gratuidade de justiça deferida às fls. 24. O calculo elaborado pela contadoria judicial às fls. 25/26 A
requerida, devidamente citada (fls. 33/34), apresenta defesa às fls. 35/42, requerendo, em preliminar, a
extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, aduzindo que o requerente busca executar
seu crédito através de pedido falimentar e no mérito, que o pedido de falência está lastreado em valor inferior
a quarenta salários mínimos, pelo qual requer a improcedência da ação. Réplica às fls. 66/67. A requerida,
devidamente intimada, não promoveu o depósito do valor correspondente ao crédito reclamado. O Ministério
Público, às fls. 71/72, opina pela decretação da falência. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Trata-se de
ação falimentar, ajuizada em 26/08/2014 com fundamento em ação trabalhista que tramitou na 33ª Vara do
Trabalho do Rio de Janeiro, cuja execução restou frustrada por não ter a devedora pago, depositado a
importância devida, nem nomeado bens à penhora dentro do prazo legal. Em sede preliminar, o requerido
pugna pela extinção do feito sem julgamento do mérito, em razão da inépcia da inicial e no mérito pela
improcedência da ação ao aduzir que o pedido de falência lastreia-se em valor inferior a quarenta salários
mínimos, pedidos que não devem prosperar visto que, ao credor é facultado o ajuizamento de ação de
quebra, quando no juízo que se processa tal requerimento, o executado não procede ao depósito elisivo.
Ademais, despicienda a controvérsia acerca do valor do crédito, em razão da execução frustrada, o que
acabou por evidenciar o estado de insolvabilidade da requerida. Com efeito, a requerida é devedora que não
pagou obrigação líquida constante de título que legitima a ação executiva e a impontualidade do devedor se
encontra fundamentada nos termos da sentença do referido juízo, colacionado às fls. 15/16. Evidenciada a
impontualidade por parte da requerida e não havendo preocupação em proceder ao depósito elisivo,
presentes estão os pressupostos legais para a decretação da falência, conforme opinou o Ministério Público.
ISTO POSTO, DECRETO hoje, às 17:00 horas, a falência de HEXAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA. com
sede na cidade do Rio de Janeiro, na Estrada do Gabinal, 313, loja 118, corredor B, Jacarepaguá, CEP:
22.750-151 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.036.069/0001-51, cujos Sócios são: ERMONES
PARTICIPAÇÕES LTDA. com sede na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 3.500, sala 207,
Toronto 1000, Bloco 2, Le Monde Office, CEP 22.640-102 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.419.183/0001-
09 e SERGIO IANNIBELLI, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de identidade nº RJ-
831020823/D, expedida pelo CREA/RJ, CPF nº 628.606.237-87, residente e domiciliado na Rua Lagoa das
Garças n. 200, apto. 1502, CEP 22.793-400. Apresentem os falidos, no prazo de 5 (cinco) dias, a relação
nominal dos credores com respectivos endereços, importância, natureza e classificação dos créditos, caso
não conste dos autos, sob pena de crime de desobediência. Os credores deverão apresentar ao
Administrador Judicial as habilitações ou impugnações de crédito, no prazo de 15 (quinze) dias após a
publicação do primeiro edital contendo esta decisão e a relação de credores, no Diário Oficial. Ficam
suspensas todas as ações e execuções contra o falido, com a ressalva das ações que demandarem quantia
ilíquida, as quais prosseguirão no juízo onde já tramitam. 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. 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. Oficie-se à
Junta Comercial do Rio de Janeiro para anotação, junto ao registro do devedor, da expressão 'falido', da 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. Nomeio Administrador Judicial o Primeiro Liquidante Judicial, que
deverá proceder à arrecadação dos bens, tão logo assine o Termo de Compromisso. Fixo o termo legal da
falência no sexagésimo dia útil anterior ao primeiro protesto por falta de pagamento. Proceda-se ao lacre
do(s) estabelecimento(s) comercial(ais) do falido. Publique-se o edital de notificação com a íntegra desta
sentença e a relação de credores. 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. Comunique-se, por via postal,
às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, para que tomem ciência desta sentença. Expeçam-se os
ofícios de praxe. Dê-se ciência pessoal à Curadoria de Massas Falidas. P. R. I.
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