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SENTENÇA

Processo Físico nº: 0033825-43.2011.8.26.0100

Classe - Assunto Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte - Inadimplemento

Requerente: BANCO SAFRA S/A

Requerido: Cinta Brasil Tecnologia em Transporte de Cargas Ltda

CONCLUSÃO

Em 18 de fevereiro de 2015, faço estes autos conclusos ao MM. 

Juiz de Direito. Eu, Márcio Antonio de Oliveira,  mat. nº 815.745-9.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Carnio Costa

Vistos.

BANCO SAFRA S/A, devidamente qualificada nos autos, requereu a falência da 

empresa Cinta Brasil Tecnologia em Transporte de Cargas Ltda, nos termos do artigo 94, I¸ da 

Lei nº. 11.101/2005, em razão de cédula de crédito bancário, vencida, não paga e protestada, no 

valor total de R$ 31.554,02. Juntou documentos. (fls.05/27).

Emenda ao valor da causa para R$ 34.515,66. (fls. 32/35).

Depois de diversas diligências sem sucesso, a ré foi citada por edital (fls. 93), 

sendo a contestação apresentada por Curador Especial (fls. 108/110), por negação geral.

Em réplica (fls. 115/117) a autora reiterou todos os termos de sua petição inicial.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo comporta o pronto julgamento, nos termos do artigo 330 do Código de 

Processo Civil.

A citação por edital foi válida, eis que várias diligências foram realizadas na 

tentativa de localização pessoal da ré, sem sucesso.

A empresa, não sendo localizada no endereço que declara como sede, ou outro 

endereço registrado, deve ser citada por edital, sendo desnecessárias diligências para localização 
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dos sócios. 

Neste sentido, inclusive, o acórdão da Câmara de Falências e Recuperações 

Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo no A.I. n. 545.585-4/8-00 (j. 19/12/2007, rel. Des. 

Pereira Calças), acompanhando precedente da mesma Câmara (A.I. n. 490.466-4/0-00, j. 

30/5/2007, rel. Des. Romeu Ricupero).

Esse é o teor da súmula 51 do TJSP: no pedido de falência, se o devedor não for 

encontrado em seu estabelecimento será promovida a citação editalícia, independentemente de 

quaisquer outras diligências.

No mérito, o pedido procede.

Estão presentes os requisitos exigidos pela lei para o deferimento da pretensão, 

uma vez que a Autora comprovou o protesto de títulos executivos, que não foram pagos, tudo na 

forma do artigo 94, I, da Lei nº 11.101/2005.

Cabe salientar que o título que embasa o pedido de falência é contrato de 

empréstimo celebrado por meio de cédula de crédito bancário.

O referido contrato caracteriza-se como título executivo extrajudicial, nos termos 

do que dispõe a Lei n° 10.931/04, em seu artigo 28, a saber: "Art 28. A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa divida em dinheiro, certa, líquida e exigível, 

seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos 

extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

A Súmula n° 14 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dispõe  

que: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei n° 10.931/04 é título executivo extrajudicial." 

(DJE 30.08.2010- Caderno 1, página 01).

Desnecessária, portanto, qualquer outra formalidade para o reconhecimento da 

executividade da cédula de crédito bancária, vez que submetida a regime jurídico especial.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO PARA DAR PROSSEGUIMENTO 
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AO  RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO 

COM EFICÁCIA EXECUTIVA. SÚMULA N. 233/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. As cédulas de crédito bancário, instituídas pela MP n. 1.925 e vigentes em 

nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que, se emitidos em 

conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação líquida e 

certa.

2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos aritméticos 

não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos 

imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução.     

Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário, 

fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a 

apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título 

ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento 

nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos.

3.  Os artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de 

caráter geral em relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses 

em que o título seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. 

Esses dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos 

sobre a cédula de crédito bancário.

4. Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso especial.

5 . Recurso especial provido. (AgRg no REsp 599609 / SP, Relator: Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, órgão julgador: QUARTA TURMA, data do 

julgamento: 15/12/2009)

Assim, a decretação da falência é de rigor, com a observação abaixo, referente à 

nomeação do administrador judicial.

Na Ap. 421.578.4/1-00 (rel. Des. Pereira Calças, j. 24/5/2006) da Câmara de 

Falências e Recuperações Judiciais, ficou decidido:

“... Decreto de falência e nomeação do advogado da requerente como 

Administrador Judicial, nos termos do artigo 22 da LRF, que, no caso de não aceitação, deverá 

indicar outro causídico que preencha os requisitos para o encargo ou depositar a autora quantia a 

ser arbitrada pelo magistrado, a título de caução para o pagamento dos honorários do 
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Administrador, em virtude da abolição da figura do Síndico Dativo, tudo sob pena de extinção do 

processo. Apelo provido”.

No mesmo sentido estão o A.I. n. 560.692-4/6-00 (rel. Des. Elliot Akel, j. 

7/5/2008) e o A.I. n. 582.469-4/0-00 (rel. Des. Romeu Ricúpero, j. 19/11/2008) da mesma Câmara, 

argumentos que adoto como razão de decidir neste aspecto.

Posto isso, DECLARO, hoje, às 17h, a falência da empresa Cinta Brasil 

Tecnologia em Transporte de Cargas Ltda, CNPJ 08.915.658/0001-35, tendo como último 

endereço constante na JUCESP (fls. 14/15) a Rua Frei Inocencio, 46, CEP 03940-050 - São Paulo 

- SP, tendo como sócia: Marcos Duarte de Almeida, CPF n. 112.292.218-32, residente na Av. 

Renata, 617, Chácara Belenzinho, São Paulo-SP. (fls. 14/15)

Portanto:

1) Nomeio como administrador judicial (art. 99, IX) Alta Administração 

Judicial Ltda., CNPJ n. 20.282.418/0001-46, representada por Afonso Rodeguer Neto, Avenida 

Paulista, n. 1439, cj. 132, CEP 01311-926, Cerqueira Cesar, São Paulo/SP, para fins do art. 22, III, e 

deve ser intimado somente após o depósito da caução abaixo, para que assine o termo de 

compromisso, pena de substituição (arts. 33 e 34).

Nos termos da Ap. 421.578.4/1-00 e dos Agravos de Instrumentos ns. 

560.692-4/6-00 e 582.469-4/0-00, acima indicados, fixo o valor de R$4.000,00, a título de caução 

a ser recolhida pela requerente da falência, para os honorários do administrador judicial, que 

deverá ser depositada no prazo de 48 horas, pena de encerramento da falência por ausência de 

pressuposto processual de existência e de validade.

2) Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro 

protesto.

3) Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da 

mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.

4) Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens da falida 
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(empresa), sem autorização judicial, ressalvados os bens cuja venda faça parte das atividades 

normais do devedor “se autorizada a continuação provisória das atividades” (art. 99, VI).

5) Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e repartições 

públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN, etc.), autorizada a comunicação 

“on-line”, imediatamente, bem como à JUCESP para fins dos arts. 99, VIII, e 102.

6) Caso não seja cumprido o item 1 o processo será extinto. Com o cumprimento 

do item 1, outras determinações serão feitas em complementação desta sentença.

7) Fixo os honorários do curador especial no valor máximo da tabela do convênio 

da PGE/OAB. 

8) Intime-se o Ministério Público.

9) P.R.I.C.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2015 .

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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