
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 952.828 - SP (2016/0186950-5)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE : MARCPELZER PLASTICS LTDA 
ADVOGADO : EWERTON PAULO DE SOUZA MORENO E OUTRO(S) - 

SP287837 
AGRAVADO  : GB BRASIL LOGISTICA LTDA 
ADVOGADOS : MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS  - SP072080    

GUSTAVO SANTOS GERONIMO  - SP133042    
MARLI EMIKO FERRARI OKASAKO E OUTRO(S) - SP114096    
JORGE LUIZ DANTAS  - SP265669 

INTERES.  : CAPITAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 
ADVOGADOS : ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE E OUTRO(S) - 

SP120468    
LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES  - SP150485 

DECISÃO

Trata-se de agravo (art. 544, do CPC/73), interposto por MARCPELZER 
PLASTICS LTDA, contra decisão que não admitiu recurso especial (fls. 1.292/1.294, 
e-STJ).

Depreende-se da análise do autos que o apelo nobre, amparado na 
alínea "a", do permissivo constitucional, desafia decisão proferida com amparo no 
art. 557, caput , do CPC/73, exarada pelo Desembargador Relator do Agravo de 
Instrumento nº 0065683-33.2013.8.26.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, cujo teor ficou assim ementado (fls. 840/844, e-STJ):

EMENTA: Falência. Pedido formulado por credor baseado em crédito 
constituído após a recuperação judicial Admissibilidade. Falência. E do 
credor a opção entre ajuizar ação de execução singular ou coletiva contra 
o devedor empresário. 
Falência. O protesto comum dispensa o protesto especial do titulo 
executivo para instruir o pedido de falência.
Falência. Desde que comprovado o efetivo recebimento da notificação do 
cartório de protestos pelo devedor ou preposto, válido ê o instrumento de 
protesto utilizado para demonstrar a impontualidade do devedor.
Processamento do recurso negado.

Opostos embargos declaratórios (fls. 940/949, e-STJ), foram estes 
recebidos pela Corte de origem como agravo interno, ao qual fora negado 
provimento, à unanimidade de votos, pela 2ª Câmara Reservada de Direito 
Empresarial, da mencionada Corte Paulista. O respectivo acórdão ficou sintetizado 
nos seguintes termos (fls. 952/968, e-STJ).

EMENTA: Embargos de Declaração. Omissão inocorrente. Recurso com 
caráter infringente. Negativa de processamento de agravo de instrumento 
mantida. Processamento como agravo interno.
Recurso desprovido.

Em suas razões de recurso especial (fls. 961/985, e-STJ), a recorrente 
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aponta ofensa aos arts. 267, VI, 283, 396, 535, do CPC/73; 47, 94, § 3º, e 96, da Lei 
11.101/05.

Sustenta, em síntese, com amparo no princípio da preservação da 
empresa, associado a sua viabilidade econômica, a necessidade de revogação da 
sentença que deferiu pedido de falência formulado pela parte ora recorrida. 
Sustenta, por outro lado, a existência de outros meios menos onerosos para se 
cobrar o pagamento de dívida vencida. Defende, outrossim, o não cumprimento das 
formalidades legais previstas no art. 96, da Lei 11.101/05, indispensáveis para a 
decretação de sua falência.

Contrarrazões às fls. 1.249/1.252 (e-STJ).
Em juízo de admissibilidade (fls. 1.292/1.294, e-STJ), negou-se o 

processamento do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de 
violação da regra prevista no art. 535, do CPC/73; b) não demonstração da ofensa 
aos dispositivos de lei tidos como vulnerados; c) incidência da Súmula 7/STJ.

Daí o presente agravo (fls. 1.301/1.333, e-STJ), buscando destrancar o 
processamento do apelo especial, no qual a insurgente alega ter preenchido os 
pressupostos de admissibilidade, oportunidade em que refuta os óbices aplicados.

Contraminuta às fls. 1.364/1.368 (e-STJ).
Instado, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do 

recurso, em parecer assim ementado (fls. 1.386/1.391, e-STJ):

Agravo em Recurso Especial. Empresarial. Falência. Impontualidade 
injustificada. Pressupostos legais atendidos. Possibilidade de ajuizamento 
do pedido de quebra independente do manejo de execução individual.
Parecer pelo não provimento do agravo.

É o relatório.
Decido.
A irresignação merecer prosperar.
1. De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada em 

06/08/2013 (certidão de fl. 959, e-STJ), portanto, antes da entrada em vigor da Lei 
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do 
Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do 
Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta 
Turma, Julgado em 5/4/2016).

2. Segundo orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte 
Superior de Justiça, não se revela lídima a utilização do processo de falência com o 
propósito coercitivo, em que se persegue, por via oblíqua, a satisfação de crédito 
não adimplido, vale dizer, o pedido de falência não pode ser utilizado como 
sucedâneo de ação executiva.

Neste sentido:

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA 
FUNDAMENTADO EM EXECUÇÃO FRUSTRADA. PENHORA E 
DEPÓSITO ELISIVO REALIZADOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO 
AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. FUNDAMENTAÇÃO 
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
INADMISSIBILIDADE.
1 - Ação distribuída em 11/10/2012. Recurso especial interposto em 
29/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.
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2 - O propósito recursal é definir se o pedido de falência deduzido pela 
recorrente preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência.
3 - As premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido revelam não 
somente que houve a indicação de bens à penhora no processo executivo 
prévio, mas também que foi efetuado, no curso da presente ação, o 
depósito elisivo exigido pelo art. 98, parágrafo único, da LFRE, 
circunstâncias que inviabilizam a decretação da falência.
4 - A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não 
conhecimento do recurso quanto ao tema.
5 - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6 - A jurisprudência do STJ tem rechaçado a prática de substituição 
da via judicial legalmente prevista para satisfação de pretensão 
creditícia (execução) pelo requerimento de falência, não admitindo 
que a ação falimentar sirva como instrumento de coação para 
cobrança de dívidas. Precedentes.
7 - Recurso especial não provido.
(REsp 1633271/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE 
FALÊNCIA COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. 
IMPOSSIBILIDADE.
1. As instâncias ordinárias enfrentaram a matéria posta em debate na 
medida necessária para o deslinde da controvérsia, não se podendo 
cogitar de negativa de prestação jurisdicional.
2. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais apontados 
como violados atrai a incidência da Súmula nº 211/STJ.
3. O pedido de falência não pode ser utilizado como simples 
substituto das vias executivas ordinárias.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 949.576/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO. FALÊNCIA. 
SUBSTITUTO. EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTOS. 
IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283-STF. DECISÃO. SÚMULA 
N. 182-STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Os fundamentos suficientes do acórdão recorrido, não impugnados pelo 
recurso especial, atrai a incidência do enunciado n. 283, da Súmula do 
STF.
2. Não se admite o pedido de falência como substituição do processo 
de execução, mormente quando, como no caso dos autos, houve 
penhoras e a parte credora, não obstante, desistiu da execução, 
postulando, em seguida, a falência da sociedade executada.
3. Aplica-se, por analogia, o verbete n. 182, da Súmula desta Corte, ao 
agravo previsto no artigo 557, do CPC, que deixa de impugnar 
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1324665/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 13/08/2012)
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RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. 
NÃO-CARACTERIZAÇÃO. BENS NOMEADOS À PENHORA A 
DESTEMPO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO 
DA FALÊNCIA DO DEVEDOR.
1. A nomeação de bens à penhora na execução singular, ainda que 
realizada de forma intempestiva, descaracteriza a execução frustrada, 
circunstância que impede o prosseguimento do pedido de falência com 
base no art. 2º, inciso I, da antiga Lei de Quebras.
2. Nos requerimentos de decretação de falência, um dos princípios é 
o de que não pode a ação ser mero substitutivo de cobrança. Além do 
mais, deve-se ter em mira o princípio da preservação da empresa, 
afigurando-se desarrazoada a decretação da falência de quem não se 
manteve absolutamente inerte na execução individual.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp 741.053/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009)

No caso dos autos, concluiu a Corte de origem não haver distinção legal 
entre a via eleita para a satisfação do crédito, podendo o credor, ante a 
impontualidade do devedor, escolher o meio processual que melhor lhe aprouver.

É o que se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado (fl. 956, 
e-STJ):

  O pleito não pode ser processado porque investe contra a 
jurisprudência consolidada desta Corte.
  De efeito, assinale-se, inicialmente, que o crédito constituído após a 
concessão ou o simples deferimento do processamento da recuperação 
judicial autoriza o pedido de falência do devedor.
  Além disso, a possibilidade de execução singular do título executivo 
não impede a opção do credor pelo pedido de falência.
  De protesto especial também não se há de cogitar. É preciso 
compreender que a expressão, contida na lei revogada e não repetida na 
atual, tinha como objetivo esclarecer que, mesmo os títulos não sujeitos a 
protesto obrigatório (caso, v.g., de notas promissórias e cheques, quando 
não fosse o requerimento endereçado contra o endossante), deveriam ser 
protestados para instruir o requerimento de quebra e registrados em livro 
com tal destinação. A exigência de tal livro foi suprimida pela Lei 9.492/97 
e, como dito, não se repetiu a fórmula na Lei 11.101/05, tanto que se 
editou o verbete 41 das Súmulas deste Tribunal.

Logo, estado o aresto recorrido em dissonância com o entendimento 
firmado por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, deve irresignação 
prosperar. Apesar da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a impontualidade 
apresentada deve ser sanada, valendo-se a parte credora do meio processual 
adequado para a consecução de tal mister.

3. Do exposto, com fundamento no artigo 932 do NCPC c/c a Súmula 
568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, reformando o aresto 
recorrido, extinguir o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse 
de agir da parte autora, face à inadequação da via eleita.
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Publique-se. 
Intimem-se. 
Brasília (DF), 18 de abril de 2018.

MINISTRO MARCO BUZZI 
Relator
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