
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AgInt  no  RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.941 - RS  (2016/0311077-6)     
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : MECANICA CASA BRANCA LTDA - ME 
ADVOGADO : PABLO GEORGES DEMOLINER  - RS086097 
AGRAVADO  : AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA 
ADVOGADO : JOSÉ DILSON FERNANDES  - RS021992 

 EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A 
ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE FALÊNCIA. 
IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO. ART. 94, 
INCISO I, DA LEI Nº 11.101/2005. PRÉVIO 
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. 
DECISÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 
1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO 
PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos 
do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário 
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões 
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão 
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 
forma do novo CPC .
2. Esta Corte possui entendimento quanto a 
possibilidade de decretação da falência pela 
impontualidade do pagamento, nos termos da Lei nº 
11.101/2005, sem a necessidade de prévia execução 
judicial.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz 
de evidenciar a inadequação dos fundamentos 
invocados pela decisão agravada, o presente agravo 
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do 
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente 
mantido em seus próprios termos.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e 
da anterior advertência em relação à aplicabilidade do 
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 
4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor 
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer 
outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 
quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
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Superior Tribunal de Justiça

  Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes 

as acima indicadas, acordam os Senhores Ministros da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao 

agravo, com imposição de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. 

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso 

Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva e Marco Aurélio Bellizze 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.  

Brasília (DF), 07 de novembro de 2017(Data do 
Julgamento)

MINISTRO MOURA RIBEIRO  

Relator
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Superior Tribunal de Justiça

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.941 - RS (2016/0311077-6)
  

RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA 
ADVOGADO : JOSÉ DILSON FERNANDES  - RS021992 
AGRAVADO  : MECANICA CASA BRANCA LTDA - ME 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator): 

AUTO PEÇAS MERIDIONAL LTDA. (EMPRESA AUTO PEÇAS) 

requereu a falência da MECÂNICA CASA BRANCA LTDA. - ME (MECÂNICA CASA 

BRANCA) em virtude da inadimplência do valor de R$ 124.018,24 (cento e vinte e 

quatro mil dezoito reais e vinte e quatro centavos).

Em primeiro grau, a ação foi julgada improcedente, em virtude da 

impossibilidade de utilização do pedido de falência para a quitação da dívida e da 

pré-existência de ação de cobrança.

A EMPRESA AUTO PEÇAS interpôs recurso de apelação sustentando 

que não existe duplicidade de cobrança, pois as notas promissórias que subsidiam a 

ação de falência não estão relacionadas na ação de cobrança já em andamento. É  

evidente a insolvência da MECÂNICA CASA BRANCA, o que possibilita o pedido de 

falência.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação em 

acórdão que recebeu a seguinte ementa:

PEDIDO DE FALÊNCIA. INTUITO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. 

IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA.

I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não 

retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações 

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições 

constantes do CPC/1973, em vigor quando do ajuizamento da ação, 

da prolação da sentença e da interposição do recurso.

II. A falência poderá ser requerida por qualquer credor nos casos em 

que o devedor, injustificadamente, deixar de adimplir obrigação 

líquida materializada em um ou mais títulos executivos protestados, 

desde que o montante ultrapasse quarenta salários mínimos na data 

do pedido. Inteligência do art. 94, I, c/c art. 97, IV, da Lei nº 

11.101/2005.

III. Contudo, o procedimento falimentar constitui instrumento 

específico, de utilização excepcional, cujos requisitos de aplicação 
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são absolutamente restritos, não podendo ser utilizado como meio 

coagir o devedor ao pagamento de qualquer dívida comercial 

inadimplida.

IV. No caso concreto, as partes mantiveram longo relacionamento 

comercial e, diante da inadimplência da requerida quanto a alguns 

cheques, firmaram instrumento de acordo, novação, instituição de 

garantia, dação e outras avenças, consolidando o débito, que seria 

pago em 21 parcelas, com vencimento a cada trinta dias. No 

entanto, a ora autora está executando parte das notas promissórias 

em dois feitos distintos, onde postulou a penhora de bens, além de 

ter ingressado com o presente pedido de falência em relação a 

outros quatro títulos objeto do mesmo acordo acima referido.

V. Assim, embora incontroversa a impontualidade, a autora ajuizou o 

presente pedido de forma precipitada, com o evidente intuito de 

compelir a requerida ao pagamento da dívida, o que se mostra 

abusivo. Ademais, inexiste quaisquer indícios de insolvência da 

empresa-ré, relativamente a outros credores. Manutenção da 

sentença de improcedência da ação. APELAÇÃO DESPROVIDA 

(e-STJ, fl. 190).

Irresignada, a EMPRESA AUTO PEÇAS interpôs recurso especial com 

fulcro no art. 105, III, a e c, da CF sustentando a violação do art. 94, I, da Lei nº 

11.101/2005, além da existência de dissídio jurisprudencial quanto ao tema da 

possibilidade de interposição da ação de falência em virtude da impontualidade do 

devedor.

As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 244/253).

O Ministério Público emitiu parecer opinando pelo não conhecimento 

do recurso (e-STJ, fls. 272/275).

O apelo nobre foi provido em decisão monocrática de minha relatoria 

assim ementada:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.  AÇÃO DE FALÊNCIA. 

IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO. ART. 94, INCISO I, DA LEI 

Nº 11.101/2005. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. 

DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (e-STJ, fl. 

277).

Nas razões do presente agravo interno, MECÂNICA CASA BRANCA 

afirmou que os título cobrados são parte do termo de confissão de dívida que já é 

objeto de execução (Processo nº 010/1.11.0033225-1), inclusive garantidos por 

penhora. Alegou que a cobrança corre em duplicidade e que o pedido de falência é 

ilegal e abusivo. Aduziu que não existiu a impontualidade injustificada porque os títulos 

Documento: 1652911 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/11/2017 Página  4 de 14



 

 

Superior Tribunal de Justiça

são objeto de cobrança em outra ação e que ainda está em andamento. 

É o relatório.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.941 - RS (2016/0311077-6)
  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA 
ADVOGADO : JOSÉ DILSON FERNANDES  - RS021992 
AGRAVADO  : MECANICA CASA BRANCA LTDA - ME 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 
AÇÃO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO. ART. 
94, INCISO I, DA LEI Nº 11.101/2005. PRÉVIO AJUIZAMENTO DE 
EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. 
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do 
Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na 
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no 
CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março 
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na 
forma do novo CPC .
2. Esta Corte possui entendimento quanto a possibilidade de 
decretação da falência pela impontualidade do pagamento, nos 
termos da Lei nº 11.101/2005, sem a necessidade de prévia 
execução judicial.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de 
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão 
agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o 
conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente 
mantido em seus próprios termos.
4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior 
advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a 
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% 
sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de 
qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva 
quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
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AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.640.941 - RS (2016/0311077-6)
  
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA 
ADVOGADO : JOSÉ DILSON FERNANDES  - RS021992 
AGRAVADO  : MECANICA CASA BRANCA LTDA - ME 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MOURA RIBEIRO (Relator): 

O inconformismo não merece prosperar.

De plano vale pontuar que as disposições do  NCPC, no que se refere 

aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante 

os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão 

de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a 

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 

os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Como já constou do relatório, EMPRESA AUTO PEÇAS requereu a 

falência da MECÂNICA CASA BRANCA, tendo a ação sido julgada improcedente.

O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação 

interposto pela EMPRESA AUTO PEÇAS, mantendo a sentença sob o fundamento de 

que o pedido de falência não poderia ser usado em substituição da execução.

O recurso especial interposto por EMPRESA AUTO PEÇAS foi provido 

 em decisão monocrática de minha relatoria em virtude da possibilidade de 

ajuizamento do pedido de falência decorrente da impontualidade no pagamento, nos 

termos do art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005.

É contra essa decisão o inconformismo agora manejado, que não 

merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões 

externadas.

Da ausência de fundamentos para a reforma da decisão agravada

Nas razões do presente agravo interno, MECÂNICA CASA BRANCA 

afirmou que os título cobrados são parte do termo de confissão de dívida que já é 

objeto de execução (Processo nº 010/1.11.0033225-1), inclusive garantidos por 

penhora. Alegou que a cobrança corre em duplicidade e que o pedido de falência é 
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ilegal e abusivo. Aduziu que não existiu a impontualidade injustificada porque os títulos 

são objeto de cobrança em outra ação e que ainda está em andamento.

O caso merece uma análise mais detalhada em virtude de suas 

particularidades, tais como existência de execução de parte da dívida e alegação de 

existência de garantia mediante penhora de bens.

Vejamos.

Na decisão agravada, constou a possibilidade de decretação da 

falência pela impontualidade do pagamento, nos termos da Lei nº 11.101/2005, 

sem a necessidade de prévia execução judicial.

Assim, o primeiro ponto a ser rechaçado é a alegação da MECÂNICA 

CASA BRANCA de que os título cobrados são parte do termo de confissão de dívida 

que já é objeto de execução, pois o Tribunal de origem consignou que a execução é 

apenas de partes das notas promissórias (e-STJ, fls. 194/195).

Portanto, não há duplicidade de cobrança como pretendido pela 

agravante.

No que se refere à segunda alegação da MECÂNICA CASA BRANCA 

no sentido de que a dívida executada encontra-se garantida por penhora, também não 

merecer ser acolhida.

Da acurada análise do sítio eletrônico do Tribunal de origem, pode se 

concluir que, na execução em andamento, que não engloba a totalidade da dívida 

como já ressaltado, apesar de existir bem arrematado, o pagamento do valor não 

tem sido efetuado pelo arrematante, tendo sido consignado, ainda, que - ao que 

tudo indica este atuou como "braço" do executado.  Confira-se:

O arrematante, a que tudo indica atuando como "braço" do 

executado, através do mesmo procurador (fls.76 e fl.57), denota 

intuito procrastinatório, para retardamento do andamento da 

execução, em descaso aos interesses do credor, com atos de 

indignidade à justiça, eis que se comprometeu a pagar o valor 

da arrematação em seis parcelas mensais, corrigidas pelo 

IGP-M, para quitação até janeiro de 2016, mas até agora, embora 

intimações efetivadas pelo procurador, pagou apenas quatro e 

de forma aleatória.  Assim, e nos limites do pedido do credor, 

determino que o arrematante seja intimado pessoalmente para, em 

24h, depositar o valor das duas parcelas faltantes, cada qual de 

R$1.466,67, atualizadas pelo IGP-M desde a data da arrematação 

(21-7-2015) até a data do depósito, acrescidas de multa de 20%, ora 

fixada com base no art. 5º e 77, inciso IV e § 2º, do CPC, sob pena 

de ser anulada a arrematação e de responder por todo o prejuízo 

causado ao bom andamento do processo, sem embargo de, desde 
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já, ficar impedido de oferecer lanços em futuros leilões, envolvendo 

as partes das execuções apensas. Expeça-se carta de intimação, 

COM PRIORIDADE, observado endereço de fl. 76. Intimem-se  (sem 

destaque no original).

É forçoso reconhecer, ainda, que a impontualidade quanto ao 

pagamento de parte da dívida não executada, que subsidia a falência, permanece, 

pois não se tem notícia de que o devedor o tenha realizado.

Assim, como consignado na decisão agravada, não se revela como 

exigência para a decretação da quebra a execução prévia.

Ressalta-se que não se desconhece a jurisprudência desta Corte 

quanto à impossibilidade de substituição da execução pelo requerimento de falência. 

Contudo, no caso dos autos, consta a existência de duas execuções 

em andamento, sem satisfação dos créditos e, não obstante a arrematação de um 

bem penhorado, há registro do inadimplemento pelo arrematando ("braço" do 

executado), portanto, em razões de tais particularidades, deve ser reconhecida a 

possibilidade de decretação da falência pela impontualidade do pagamento, nos 

termos da Lei nº 11.101/2005, sem a necessidade de prévia execução judicial.

Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de 

evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o 

presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, 

devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos:

Da violação ao art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005 

A EMPRESA AUTO PEÇAS sustentou a violação do art. 94, I, da Lei 

nº 11.101/2005, além da existência de dissídio jurisprudencial quanto 

ao tema da possibilidade de interposição da ação de falência em 

virtude da impontualidade do devedor.

O Tribunal de origem consignou que embora incontroversa a 

impontualidade, a ação foi ajuizada de forma precipitada e com 

intuito de compelir o pagamento da dívida , fazendo-o nos 

seguintes termos:

Cuida-se de ação em que a autora busca decretação da falência da 

ré com base no disposto no art. 94, I, c/c art. 97, IV, da Lei nº 

11.101/2005, in verbis:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I -  sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, 

obrigação líquida materializada em título ou títulos 

executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 

40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de 
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falência;

(...)

Ar. 97. Podem requerer a falência do devedor:

(...)

IV - qualquer credor.

De fato, os aludidos dispositivos legais estabelecem que a 

falência poderá ser requerida por qualquer credor nos casos 

em que o devedor, injustificada mente, deixar de adimplir 

obrigação líquida materializada em um ou mais títulos 

executivos protestados, desde que o montante ultrapasse 

quarenta salários mínimos na data do pedido.

Contudo, o procedimento falimentar constitui instrumento 

específico, de utilização excepcional, cujos requisitos de 

aplicação são absolutamente restritos, não podendo ser 

utilizado como meio coagir o devedor ao pagamento de 

qualquer divida comercial inadimplida.

Na hipótese fática, as partes mantiveram longo 

relacionamento comercial e, diante da inadimplência da 

requerida quanto a alguns cheques, firmaram o instrumento 

de acordo, novação, instituição de garantia, dação e outras 

avenças, celebrado em 11.08.2010 (fls. 93/96). O débito 

total foi consolidado em R$ 398.500,00, a ser pago em 21 

parcelas, representadas por Notas Promissórias, sendo a 

primeira no valor de R$ 50.000,00, com vencimento em 

11.09.2010, e as demais, no valor de R$ 17.425,00, com 

vencimento a cada trinta dias.

No entanto, conforme os documentos de fls. 86/115, a ora 

autora está executando parte das notas promissórias em 

dois feitos distintos onde postulou a penhora de bens, além 

de ter ingressado com o presente pedido de falência em 

relação a outros quatro títulos objeto do mesmo acordo 

acima referido.

Nestas circunstâncias, embora incontroversa a 

impontualidade, tenho que a autora ajuizou o presente 

pedido de forma precipitada, com o evidente intuito de 

compelir a requerida ao pagamento da dívida, o que se 

mostra abusivo .

Ademais, no caso concreto, inexiste quaisquer indícios de 

insolvência da empresa-ré, relativamente a outros credores 

[...] (e-STJ, fls. 189/197 - sem destaque no original).

Contudo, o art. 94 da Lei de falência determina que será decretada a 

falência do devedor que: "I – sem relevante razão de direito, não 

paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou 

títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente 

a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência ".

Dessa forma, tendo o pedido de falência sido aparelhado em 
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impontualidade injustificada de dívida no valor de R$ 124.018,24 

(cento e vinte e quatro mil dezoito reais e vinte e quatro centavos), é 

possível o processamento da ação de falência sem a 

necessidade de prévia execução judicial, por absoluta 

presunção legal, nos termos do art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005 .

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO FALIMENTAR E 

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. 

IMPONTUALIDADE DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO PROCESSO 

FALIMENTAR COM FINALIDADE DE COBRANÇA. NÃO 

OCORRÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR CONSIDERÁVEL. 

DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS 

DE INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. PRECEDENTE 

ESPECÍFICO DO STJ.

1. Controvérsia acerca do indeferimento da petição inicial de 

um pedido de falência instruído com título executivo 

extrajudicial de valor superior a um milhão de reais.

2. Aplicação do disposto no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, 

autorizando a decretação da falência do devedor que, "sem 

relevante razão de direito, não paga, no vencimento, 

obrigação líquida materializada em título ou títulos 

executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente 

a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de 

falência".

3. Doutrina e jurisprudência desta Corte no sentido de não 

ser exigível do autor do pedido de falência a apresentação 

de indícios da insolvência ou da insuficiência patrimonial do 

devedor.

4. Não caracterização no caso de exercício abusivo do 

direito de requerer a falência pelo devedor.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1.532.154/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 18/10/2016, DJe 

3/2/2017)

DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE 

INJUSTIFICADA. ART. 94, INCISO I, DA LEI N. 

11.101/2005. INSOLVÊNCIA ECONÔMICA. 

DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO: 

INSOLVÊNCIA JURÍDICA. DEPÓSITO ELISIVO. 

EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. ATALHAMENTO 

DAS VIAS ORDINÁRIAS PELO PROCESSO DE 

FALÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os dois sistemas de execução por concurso universal 

existentes no direito pátrio - insolvência civil e falência -, 

entre outras diferenças, distanciam-se um do outro no 
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tocante à concepção do que seja estado de insolvência, 

necessário em ambos. O sistema falimentar, ao contrário da 

insolvência civil (art. 748 do CPC), não tem alicerce na 

insolvência econômica.

2. O pressuposto para a instauração de processo de 

falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir 

de situações objetivamente apontadas pelo ordenamento 

jurídico. No caso do direito brasileiro, caracteriza a 

insolvência jurídica, nos termos do art. 94 da Lei n. 

11.101/2005, a impontualidade injustificada (inciso I), 

execução frustrada (inciso II) e a prática de atos de falência 

(inciso III).

3. Com efeito, para o propósito buscado no presente 

recurso - que é a extinção do feito sem resolução de mérito 

-, é de todo irrelevante a argumentação da recorrente, no 

sentido de ser uma das maiores empresas do ramo e de ter 

notória solidez financeira. Há uma presunção legal de 

insolvência que beneficia o credor, cabendo ao devedor 

elidir tal presunção no curso da ação, e não ao devedor 

fazer prova do estado de insolvência, que é caracterizado ex 

lege.

4. O depósito elisivo da falência (art. 98, parágrafo único, da 

Lei n. 11.101/2005), por óbvio, não é fato que autoriza o fim 

do processo. Elide-se o estado de insolvência presumida, 

de modo que a decretação da falência fica afastada, mas o 

processo converte-se em verdadeiro rito de cobrança, pois 

remanescem as questões alusivas à existência e 

exigibilidade da dívida cobrada.

5. No sistema inaugurado pela Lei n. 11.101/2005, os 

pedidos de falência por impontualidade de dívidas 

aquém do piso de 40 (quarenta) salários mínimos são 

legalmente considerados abusivos, e a própria lei 

encarrega-se de embaraçar o atalhamento processual, 

pois elevou tal requisito à condição de procedibilidade 

da falência (art. 94, inciso I). Porém, superando-se esse 

valor, a ponderação legal já foi realizada segundo a ótica e 

prudência do legislador.

6. Assim, tendo o pedido de falência sido aparelhado em 

impontualidade injustificada de títulos que superam o piso 

previsto na lei (art. 94, I, Lei n. 11.101/2005), por absoluta 

presunção legal, fica afastada a alegação de atalhamento 

do processo de execução/cobrança pela via falimentar. Não 

cabe ao Judiciário, nesses casos, obstar pedidos de falência 

que observaram os critérios estabelecidos pela lei, a partir 

dos quais o legislador separou as situações já de longa data 

conhecidas, de uso controlado e abusivo da via falimentar.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1.433.652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
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Quarta Turma, j. 18/9/2014, DJe 29/10/2014 - sem destaque 

no original)

Portanto, a decisão recorrida está em confronto com o entendimento 

desta Corte, quanto à possibilidade de decretação da falência 

pela impontualidade do pagamento, nos termos da Lei nº 

11.101/2005, sem a necessidade de prévia execução judicial, 

sendo possível o prosseguimento da ação da falência nos termos do 

art. 94, I, da Lei nº 11.101/2005.

Considerando anterior advertência quanto a aplicabilidade das normas 

do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa, e verificada a improcedência 

do presente agravo interno, condeno MECÂNICA CASA BRANCA ao pagamento da 

multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do 

NCPC.

Por fim, nos termos do art. 1.021, § 5º, do NCPC, a interposição de 

qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia.

Nessas condições, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo 

interno, com imposição de multa
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

 
AgInt  no

Número Registro: 2016/0311077-6 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.640.941 / RS

Números Origem:  010/1.14.0030767-8  02834837520168217000  03857150520158217000  1011400307678 
 70067003376  70070732896

PAUTA: 07/11/2017 JULGADO: 07/11/2017

Relator
Exmo. Sr. Ministro  MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO PIMENTEL ALBUQUERQUE

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA 
ADVOGADO : JOSÉ DILSON FERNANDES  - RS021992 
RECORRIDO : MECANICA CASA BRANCA LTDA - ME 
ADVOGADO : PABLO GEORGES DEMOLINER  - RS086097 

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Empresas - Recuperação judicial e Falência

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : AUTO PECAS MERIDIONAL LTDA 
ADVOGADO : JOSÉ DILSON FERNANDES  - RS021992 
AGRAVADO  : MECANICA CASA BRANCA LTDA - ME 
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS  - SE000000M

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo, com imposição de multa, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas 
Cueva e Marco Aurélio Bellizze (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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