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 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Paulo Assed Estefan 

 
Em 13/03/2018 

 
 
 

Sentença               
 
Trata-se de requerimento de falência formulado por LUIZ CARLOS LOPES VIEIRA em face de 
INHAÚMA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS LTDA EPP, com fundamento no art. 94, II da 
Lei 11.101/05, no qual aduz que é credor da quantia de R$ 50.501,14, representada por título 
executivo judicial, qual seja, a sentença proferida pela 50ª Vara do Trabalho no processo nº 
0001641-98.2012.5.01.0050. 
Argumenta que foi despedido sem justa causa em 04.08.2012, sem que a Requerida tenha 
efetuado o pagamento de qualquer verba rescisória. Por essa razão, ingressou com reclamação 
trabalhista da qual resultou na formação do título executivo.  
Asseverou que, em sede de execução, todas as diligências restaram infrutíferas, ao passo que a 
Requerida também não efetuou qualquer pagamento ou indicou bens à penhora, configurando a 
impontualidade para fins de decretação da falência na forma do art. 94, II da  Lei 11.101/05.  
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 08-53, juntando, às fls. 19, certidão da 50ª Vara do 
Trabalho, na qual informa o julgamento procedente da reclamação trabalhista e a condenação da 
Ré ao pagamento do valor mencionado na exordial. 
Gratuidade de justiça deferida às fls. 65. 
Após determinação do juízo, o contador judicial apresentou planilha atualizada do crédito do 
Requerente, perfazendo o montante de R$ 93.648,91 (fls. 71-72). 
Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação às fls. 80-83, alegando a falta dos 
pressupostos para a decretação da falência, uma vez que o Requerente ainda não teria esgotado 
todos os meios disponíveis para a satisfação de seu crédito. Asseverou que a certidão juntada às 
fls. 19 comprova tão somente a existência do crédito, e não a frustração da execução trabalhista. 
A fim de comprovar o alegado, a Requerida juntou aos autos os andamentos processuais da 
reclamação trabalhista (fls. 85-89), bem como o balanço patrimonial de seu exercício financeiro de 
2016 (fls. 91). 
O Requerente manifestou-se em Réplica às fls. 99-101, aduzindo que a certidão de fls. 19 
expressamente menciona que a execução trabalhista foi infrutífera, ressaltando que o crédito não 
foi pago, da mesma forma que não foi formulada qualquer proposta de pagamento ou 
apresentados bens a serem penhorados. 
Manifestação do Ministério Público às fls. 114, sugerindo a intimação do Requerente para que 
comprove o arquivamento dos autos trabalhistas ou ao menos a interposição de um pedido de 
suspensão bem como para que junte a certidão mencionada às fls. 112. 
Manifestação do Autor às fls. 123-125, cumprindo a pretensão do parquet. 
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Parecer do Ministério Público às fls. 138-139, opinando pela procedência do pedido e consequente 
decretação de falência, uma vez que a impontualidade nos pagamentos restou comprovada pelos 
documentos juntados aos autos, estando presentes os pressupostos para a decretação da 
falência. 
É O RELATÓRIO. DECIDO. 
Trata-se de requerimento de falência com fundamento no art. 94, II da Lei 11.101/05. 
Sem Preliminares. 
O réu aduz a ausência de requisito formal dos documentos juntados aos autos para embasar a 
pretensão falimentar, sob a alegação de a certidão de fls. 19 apenas comprovaria que há uma 
execução trabalhista em curso, não sendo suficiente para demonstrar que as diligências teriam 
sido infrutíferas.  
Ocorre que, como se verifica pelos fls. 123-124, bem como pelos diversos documentos acostados 
aos autos, a execução da reclamação trabalhista permaneceu desde o ano de 2014 realizando 
diligências e buscando bens para penhora, sendo certo que em nenhum momento o crédito 
trabalhista fora satisfeito, culminando, assim, no arquivamento do referido processo.  
Dessa forma, não há dúvidas de que o Requerente possui um crédito em face da Requerida, o 
qual goza, inclusive, de preferência na ordem de pagamento de créditos na falência, na forma do 
art. 83, da Lei 11.101/05. Incontroverso também, que o referido crédito não foi satisfeito e que as 
diligências para tanto foram esgotadas, configurando a impontualidade, nos termos do art. 94, II do 
mesmo diploma legal.  
Nesse sentido, dispõe o artigo supracitado que:  
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 
II - executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens 
suficientes dentro do prazo legal; 
Ressalta-se ainda que, de acordo com o parecer ministerial de fls.  138-139, "a impontualidade 
está caracterizada pela farta documentação acostada aos autos, estando presentes os 
pressupostos do estado de falência diante da insolvência manifesta da requerida". 
Sendo assim, verifica-se que não assiste qualquer razão à defesa da requerida. 
Por fim, cabe registrar que a devedora não pleiteou a sua recuperação judicial nem tampouco 
efetuou o depósito elisivo, limitando-se a utilizar argumentos frágeis para impugnar a existência e 
validade da dívida que lhe é imputada e que se encontra robustamente comprovada nos autos. 
PELO EXPOSTO, DECRETO a falência de INHAÚMA COMÉRCIO E TRANSPORTES DE GÁS 
LTDA EPP - CNPJ/MF 40.450.645/0001-40, estabelecida na Rua Castro Lopes s/n - junto ao 
numero 265 - Bairro: Inhaúma - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20.766-050, cuja diretor geral é LUIZ 
EUGÊNIO XAVIER, inscrito no CPF sob o nº 632.805.076-34, portador de carteira de identidade nº 
4.318-067 expedida pelo SSP-MG, residente e domiciliado na Estrada do Portinho, nº 380, Irajá - 
RJ.  Fixo o termo legal da falência no nonagésimo dia anterior ao pedido de falência (art. 99, II, 
LRF). 
Ao falido para que cumpra, em cinco dias, o disposto no artigo 99, III da Lei 11.101/05.  Determino 
que o representante da Falida preste as declarações do artigo 104 da Lei de Falências, em 05 
(cinco) dias. 
Fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida, sem 
autorização judicial ou do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das 
atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória, na forma do artigo 99, VI, 
da Lei nº 11.101/2005. 
Ao cartório para cumprir o inciso V do artigo 99 da Lei 11.101/05. 
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 
Os credores deverão apresentar seus créditos em 15 dias, contados da publicação do edital no 
parágrafo único do artigo 99. 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. 
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Nomeio administradora judicial MVB Consultores Associados, com escritório na av. Presidente 
Wilson nº210/ 10º andar, representada perante este Juízo pelo advogado Dr. Antônio César Boller 
Pinto, telefone 21.2220-2289, que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do 
artigo 22 da Lei 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 do falido ou, se for o caso, proceda ao lacre do estabelecimento. 
Oficie-se à Receita Federal, solicitando as três últimas declarações de bens da Falida.  Retornem 
para diligência no Infojud para solicitar as três últimas declarações de bens da Falida.   
Dê-se ciência ao Administrador Judicial e à Curadoria de Massas Falidas. 
P.R.I  
 

Rio de Janeiro, 13/03/2018. 
 
 

Paulo Assed Estefan - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Paulo Assed Estefan 
 

Em ____/____/_____ 
 
 
 
 

Código de Autenticação: 4BDH.77UP.DNX9.276W 
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos 
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