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Vistos etc.

Vicunha Têxtil S.A., já qualificada, ingressou perante este Juízo

com  o  presente  pedido  de  Falência  em  face  de  Flynck's  Confecções  Ltda,

também qualificada, alegando ser credora da demandada da importância de R$

31.259,26, representada pelos documentos de fls. 17/67.

Emendada a inicial (fls. 71/101), a autora noticiou o falecimento

da sócia administradora,  às fls.  135/143,  ocorrido após  o ajuizamento da ação,

aduzindo  que  o  contrato  social  perante  a  Junta  Comercial  está  inalterado,

constando  como  sócios  Ana  Maria  Limas  e  Wilmar  Luiz  Dalagna.  Quando  do

cumprimento do mandado de citação de fl. 152, o sócio Wilmar Luiz Dalagna alegou

que havia sido afastado judicialmente da empresa ré por motivos familiares, com o

que o oficial de justiça acostou aos autos a cópia do acórdão de fls. 153/163 e os

documentos de fls. 164/167 fornecidos pelo sócio.

 Posteriormente,  a  ré  foi  citada  na  pessoa  de  Wilmar  Luiz

Dalagna (fl. 190-verso), que apresentou defesa, às fls. 193/241, alegando que as

citações  da empresa restaram inexitosas,  visto  que as  lojas  da demandada se

encontravam fechadas e os representantes legais não foram encontrados. Aduziu

que  as  lojas  não  mais  existem em nome da empresa  demandada  e  que,  ele,

Wilmar, não faz mais parte da empresa ré desde 17.01.2002, quando foi excluído

por  decisão  judicial.  Asseverou  que  assinou  a  procuração  de  fl.  182,  em

09.01.2007, de forma inconsciente para proteger os direitos do filho menor. Alegou
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que a citação feita em seu nome é eivada de vício que gera a nulidade, em face da

decisão do Juízo da 5ª Vara de Família de Porto Alegre, confirmada pelo TJRS, em

que  foi  afastado  da  empresa  em  17.01.2002,  apesar  das  medidas  judiciais

adotadas para o seu reingresso na empresa. Narrou, por fim, Wilmar, que diante da

decisão judicial  detinha apenas 1% da sociedade, não participando de qualquer

atividade na empresa. 

Referiu que as dívidas que originaram o pedido de falência têm

vencimento em novembro e dezembro de 2004, sendo que foram contraídas dois

anos e sete meses depois da decisão que o afastou da empresa, asseverando não

ser  responsável  por  elas.  Aduziu  que  o  espólio  é  quem deve  responder  pelas

dívidas  e  que,  após  sua  saída  da  empresa,  diversas  irregularidades  foram

cometidas na administração da Sra. Ana Maria Limas, dilapidando o patrimônio e

reduzindo o poder competitivo da empresa, apontando, como exemplo, desvio de

recursos  e  falsificação  de  assinatura  para  formar  a  empresa  Rafa  Comércio  e

Confecções Ltda. Noticiou diversas outras irregularidades praticadas pela sócia Ana

Maria Limas em favorecimento das diversas pessoas arroladas à fl. 196. Narrou

que tramita na 5ª Vara de Família o processo nº 1.07.022579-3 em que, alega, é o

maior  credor  da  empresa  demandada.  Requereu  a  declaração  da  nulidade  da

citação  da  ré  em nome da  sua  pessoa,  requerendo  que  não  recaia  sobre  ele

qualquer efeito jurídico em caso de decretação da quebra, e a extinção do feito em

relação ao requerente nos termos do art. 267, I, do CPC, c/c, o art. 284, parágrafo

único, do CPC.

Em réplica, a autora se manifestou alegando que perante a Junta

Comercial o último contrato social arquivado é o juntado às fls. 176/180 e, perante a

Secretaria da Fazenda Estadual, Wilmar ainda consta como sócio da empresa ré.

Referiu que, diante do falecimento da sócia majoritária,  a citação na pessoa do

sócio Wilmar é válida (fls. 243/248).

Concedido o prazo postulado, o sócio Wilmar acostou aos autos

as cópias referentes ao processo n° 1.05.0515054-2, que tramita na 5ª Vara de

Família do Foro Central, asseverando, em síntese, que a empresa foi dilapidada

após sua retirada. Reiterou a manifestação de que o processo deve-se dirigir ao

espólio da sócia majoritária, na pessoa de Pedro Colon (fls. 252/290).

A  parte  autora  se  manifestou,  às  fls.  293/294,  repisando  os
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argumentos de que perante a Junta Comercial o último contrato social arquivado é

o  acostado  às  fls.  179/180  e  que,  perante  a  Secretaria  da  Fazenda  Estadual,

Wilmar ainda consta como sócio. Reiterou que, conforme documento de fl. 162, em

09.01.2007, o Sr. Wilmar firmou procuração como sócio da empresa ré. Requereu,

ao final, o prosseguimento da ação com a apreciação do pedido inicial.

Realizada  audiência  de  tentativa  de  conciliação  no  dia

03.05.2010 (fl. 365), restou inexitosa.

É o breve relatório.

Decido.

Trata-se  de  pedido  de  falência  com  amparo  em  obrigações

líquidas, não cumpridas quando do vencimento, legitimando, assim, a decretação

da  falência  na  forma  do  art.  94,  I,  da  Lei  de  Quebras,  requerido  por  credor

fornecedor da ré.  Houve tentativa de conciliação,  sendo que restou inexitosa (fl.

365). 

Preliminarmente, cabe referir que a citação da ré na pessoa do

sócio Wilmar Luiz Dalagna é válida. Do que se extrai dos mandados de citação da

empresa  ré,  esta  fechou  sem  comunicar  os  credores,  tampouco  sem  dar

publicidade do encerramento das atividades perante a Junta Comercial. Assim, foi

oportunizada a citação da empresa na pessoa de seus sócios, visto que, além de

representarem a empresa ré, são responsáveis pelos débitos oriundos da atividade

empresarial. 

Diante da notícia do falecimento da sócia majoritária, Ana Maria

Limas, o curador nomeado no processo de que tramita sob o n°1.05.0515054-2, na

5ª  Vara  de  Família,  FLAVIO  COLON  (fl.  202),  e  não  PEDRO  COLON,  como

constou nas petições do sócio Wilmar, também foi citado (fl. 302), sendo que, no

entanto, não se manifestou de forma a defender os interesses do herdeiro da sócia,

nem de contestar o pedido de quebra.

No mérito, merece acolhimento a pretensão da demandante, eis

que o pedido está lastreado em títulos executivos formalmente válidos – duplicatas

–  e  instruído  com  as  respectivas  certidões  de  protesto,  caracterizadoras  da

impontualidade,  além do que a  demandada não apresentou nenhuma razão de

Direito para o não pagamento da dívida na contestação de fls. 193/241. De outro

lado, os comprovantes de entrega das mercadorias estão devidamente assinados
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em cada cópia dos conhecimentos de transporte rodoviário de cargas referentes às

notas fiscais acostadas aos autos.

A  questão  atinente  à  retirada  ou  não  do  sócio  Wilmar  Luiz

Dalagna por decisão do Juízo de Família deveria ter sido objeto de diligência por

parte do sócio perante a Junta Comercial,  regularizando sua situação pessoal e

regularizando a situação da própria empresa, a teor do que dispõe o art. 1032, do

CC, o que não foi realizado, não constando nada nos autos a esse respeito. Da

mesma forma, teria que ser observada essa mesma regra quanto à sócia Ana Maria

Limas. 

Exemplificando, conforme narra Ricardo Negrão, em “Manual de

Direito Comercial e de Empresa”, 4ª ed., páginas 281:

“...o sócio Tício retira-se da sociedade XYZ Ltda. em 5 julho de

2005 e a averbação dessa alteração social é levada à Junta Comercial somente em

8 de agosto de 2006. Dessa última data conta-se o prazo de dois anos para que os

credores ou a sociedade o acionem pelas obrigações contraídas até 8 de agosto de

2006 (Código Civil, arts. 1003 e 1057, parágrafo único).”

Por outro lado, se era efetivamente necessária a liquidação da

empresa,  com a sua consequente dissolução,  deveriam ter  os sócios,  à época,

vendido os bens e satisfeito as dívidas até então existentes, evitando-se avolumar o

débito pela inércia do que deveria ter sido feito.

Com relação  à  morte  da  sócia  gerente  e  administradora  Ana

Maria Limas, verifico que, pelas alterações dos contratos sociais acostados às fls.

172/174 e 176/180, na cláusula 12ª e XI, consta que em caso de morte de um dos

sócios, a teor do que dispõe o art. 1028, do CC, a sociedade não será extinta ou

dissolvida.  Pela  leitura  do  contrato  social, caberia  aos  sócios  remanescentes

”determinar  o  levantamento  de  um  balanço  especial  na  data  do  falecimento

ocorrido, devendo os herdeiros se manifestar sobre a sua vontade de integrar ou

não a sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do pré-morto,

ou então, receberão todos os seus haveres, apurados até o balanço especial, em

10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias da

data do balanço especial” (fl. 179). 

Observo que, remanescente o sócio Wilmar Luiz Dalagna, este

não  realizou  qualquer  das  providências  mencionadas,  tampouco  o  curador
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nomeado, Flávio Colon (fl. 202).

Em síntese: do que se depreende do narrado nas manifestações

do  sócio  Wilmar,  esse  sócio  permaneceu  inerte,  deixando  com  que  a  sócia

acabasse  por  realizar,  ao  que  ele  mesmo  noticia,  diversas  irregularidades  na

empresa  que,  para  o  credor,  nada  interessa.  Sua  retirada  ocorreu  de  forma

meramente fática, não jurídica, pelo que narra (se assim o foi, porque não há prova

efetiva  sobre  isso).  Porém,  havendo  razão  para  sua  retirada,  deveria  ter  ele

legalizado  sua  saída,  não  podendo  se  eximir,  agora,  de  sua  responsabilidade

perante os credores.

Convém  destacar  que,  embora  alegue  tenha  se  afastado  da

empresa em 17.01.2002, quando foi conveniente e oportuno para o Sr. Wilmar, este

se  apresentou  como  sócio  da  empresa  Flynck's  (fls.  181/182).  Com  efeito,  os

documentos  de  fls.  181/182  provam  que  ele  ajuizou  ação  em  face  de  Brasil

Telecom S.A, em 15.05.2007, representando aquela empresa (ré nestes autos).

Desse modo, cai por terra a alegação de Wilmar que se retirou da empresa em

2002.

Do  que  se  extrai  do  processado,  há  responsabilidade

remanescente  pela  sociedade  em  razão  dos  pagamentos  dos  credores  que

deixaram de ser efetivados, ao que tudo indica, por várias razões. Ocorre que não

cabe no presente estágio  do  pedido de falência  investigar  supostas  causas  da

insolvência da ré, amparadas em supostas irregularidades, visto que, preenchidos

os requisitos ensejadores da quebra, esta deve ser declarada.

Da leitura do disposto no art. 96, VIII, da LREF, se extrai que não

será  decretada a  falência  da  empresa  se  tiver  havido  cessação das atividades

empresariais há mais de dois anos, o que não é o caso dos autos. No entanto, se

essa fosse a  hipótese,  ainda  assim permanece a  obrigação de baixa  na Junta

Comercial.  Como  refere  Manoel  Justino  Bezerra  Filho,  em  Nova  Lei  de

Recuperação  e  Falências,  3ª  ed.,  páginas  243/244:  “Essa  cessação  deve  ser

regular, ou seja, comprovada por meio de “baixa” na Junta Comercial. Se mesmo

depois dessa “baixa” o devedor persistir  na prática de seu comércio,  a falência

poderá ser decretada.” 

De  outra  parte,  foram  acostados  aos  autos  as  cópias  das

notificações  dos  apontes  (fls.  332/333  e  336/339),  devidamente  identificadas,
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obedecendo ao constante na Súmula 361, do STJ.

Cabe  ressaltar  que  não  há  desvio  de  finalidade  no  presente

pedido de falência, visto que diante da comprovada inadimplência da ré, assiste ao

credor a faculdade do ajuizamento de ação de cobrança ou pedido de falência.

Em síntese, não tendo a demandada efetuado depósito elisivo,

tampouco pedido de recuperação judicial, nem apresentado proposta de acordo, a

atitude da ré faz presumir a veracidade dos fatos alegados pela demandante na

inicial,  ou  seja,  o  estado  de  insolvência  da  demandada,  decorrente  do  não

pagamento do débito.

PELO  EXPOSTO,  DECRETO  A  FALÊNCIA  da  empresa

Flynck's Confecções Ltda, já qualificada, com fulcro no art. 94, I, c/c art. 97, IV, da

Lei  11.101/2005,  declarando  aberta  a  mesma  na  data  de  hoje,  às  18h00,  e

determinando o que segue:

a)  nomeio  Administrador  Judicial  RUI  GUERREIRO,  sob

compromisso, que deverá ser prestado em 48 horas, atendendo ao disposto no art.

99, IX, da LRF;

b)  declaro  como  termo  legal a  data  de  30.08.2004,

correspondente ao nonagésimo (90º) dia do primeiro protesto noticiado no feito, na

forma do art. 99, II, da Lei de Falências; 

c) intimem-se os sócios da Falida para que cumpram o disposto

no art. 99, III, da Lei de Quebras, ou seja, apresentar a lista atualizada de credores,

no prazo de cinco (05) dias, bem como atendam ao disposto no art. 104 do referido

diploma legal, sob pena do crime de desobediência;

d) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores,

na forma do artigo  7º,  §  1º,  c/c  art.  99,  IV,  ambos da atual  Lei  de  Falências,

devendo o Administrador Judicial apresentar a lista de credores para publicação do

edital a que alude o § 2º do mesmo dispositivo legal; 

e)  suspendam-se as execuções existentes contra a  devedora,

inclusive as atinentes aos eventuais sócios solidários porventura existentes, exceto

as com datas de licitações já designadas, vindo o produto em benefício da massa,

ou  aquelas  onde  houve  concurso  de  litisconsortes  passivos,  que  prosseguirão

quanto a estes,  bem como os executivos fiscais  e ações que demandarem por

quantias ilíquidas, atendendo ao disposto no art. 6º c/c o art. 99, V, ambos da atual
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Lei de Quebras; 

f) cumpra a Sra. Escrivã as diligências estabelecidas em lei, em

especial as dispostas no art. 99, VIII, X, XIII e respectivo parágrafo único do mesmo

dispositivo  da  Lei  11.101/05,  procedendo-se  as  comunicações  e  intimações  de

praxe, bem como oficiando-se as Fazendas Nacional,  Estadual e Municipal  para

que enviem certidões das dívidas eventualmente existentes; 

g) efetue-se a lacração do estabelecimento e arrecadem-se os

bens da falida, nos termos do art. 99, XI, e da Lei 11.101/05; 

h)  oficiem-se aos  estabelecimentos bancários  para  que sejam

encerradas as contas da demandada, bem como para que prestem informações

quanto aos saldos porventura existentes nas mesmas, na forma do art. 121 da LRF;

     i) ainda, com base no art. 99, VI, da Lei 11.101/05, determino a

indisponibilidade dos bens dos sócios gerentes ou administradores da demandada

pelo prazo de que trata o art. 82, § 1º, do mesmo diploma legal, devendo serem

oficiados aos Registros Imobiliários e Departamento de Trânsito para tanto, com

base no art. 99, VII, da LRF;

j) nomeio perito contábil ARI FARINA, telefone: 3470-1300, com

honorários  conforme  dispõe  a  Portaria  01/99,  desta  Vara, e  Leiloeiro  ANDRÉ

BAZACAS  VELHO,  e-mail:   andrebazacas@hotmail.com, o  qual  deverá  sugerir

datas para alienação do ativo, oportunamente, atendendo o disposto no art. 140 da

Lei de Quebras; 

k) intime-se pessoalmente a Procuradoria da Fazenda Nacional.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto Alegre, 14 de junho de 2010.

Newton Fabrício,
Juiz de Direito
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