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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029246-49.2009.815.2001
ORIGEM: Vara de Feitos Especiais da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Sakura-Nakaya Alimentos Ltda
ADVOGADO: Roberto Grego
APELADO: CDL - Central de Distribuição Logística Ltda.

APELAÇÃO CÍVEL. 1.  FALÊNCIA.  PROTESTO.
IRREGULARIDADE.  IDENTIFICAÇÃO  DO  RECEBEDOR  DA
NOTIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA.  REQUISITO  ESSENCIAL.  SÚMULA
361  DO  STJ.  PRECEDENTES  DO  STJ.  2. NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

1. “A  notificação  do  protesto,  para  requerimento  de  falência  da
empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.”
(Súmula 361 do STJ)

2. A existência de súmula ou jurisprudência dominante do STJ em
confronto com o recurso autoriza a negativa de seu seguimento, nos
termos do art. 557 do CPC.

Vistos etc.

A SAKURA-NAKAYA ALIMENTOS LTDA interpôs  apelação cível
contra sentença (fls.  314/316) do Juízo da Vara de Feitos Especiais da
Comarca da Capital  que,  nos autos  da ação de declaração de falência
movida em desfavor da CDL - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
LTDA., extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Na referida sentença, o magistrado considerou que os protestos
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apresentados  pelo  promovente  contém  irregularidades  que  os  tornam
ineficazes para instruir a ação de falência.

Em suas razões recursais de fls. 319/323, a apelante defende a
inexigibilidade  de  protesto  especial  para  fins  falimentares  e  que  os
protestos apresentados por ela foram recebidos pessoalmente pela parte
promovida.  Pleiteia,  ainda,  a  juntada  dos  avisos  de  recebimentos  dos
protestos enviados pelo Cartório Toscano de Brito e a concessão de prazo
para  juntada  de  outros  avisos  do  Cartório  Souto.  Ao  final,  requer  a
reforma da sentença e o consequente provimento do pedido inaugural.

A  parte  promovida  não  foi  citada  e  não  apresentou
contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou
sobre o mérito do recurso (fls. 347/349).

É o relatório.

DECIDO. 

A  Sakura-Nakaya  Alimentos  Ltda.,  ora  apelante,  pleiteou  a
declaração de falência da CDL - Central de Distribuição e Logística Ltda.,
em virtude de ser credora desta da importância de R$ 111.862,37 (cento e
onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Para instruir seu pedido, colacionou aos autos as duplicatas e
protestos de fls. 26/159.

Ocorre que tais protestos apresentam vício ao não identificarem
a pessoa que recebeu a notificação e, portanto, não podem ser aceitos
como instrumentos para a declaração de falência da devedora.

Com efeito, a Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação
judicial,  a  extrajudicial  e  a  falência  do  empresário  e  da  sociedade
empresarial, define que não será decretada a falência diante da existência
de vício em protesto ou em seu instrumento, senão vejamos:

Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput,
desta Lei, não será decretada se o requerido provar:
(…);
VI – vício em protesto ou em seu instrumento;
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E o art. 94, inciso I, da referida lei, é justamente a hipótese dos
autos, pois a falência foi requerida porque o devedor não pagou obrigação
cuja soma ultrapasse ou equivalha a 40 (quarenta) salários mínimos na
data do pedido de falência.

O vício verificado nos protestos, conforme já mencionado, é a
ausência de identificação da pessoa que recebeu a notificação.
Essa identificação do recebedor da notificação do protesto é exigência
para o requerimento de falência da empresa devedora,  nos termos da
Súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça:

A notificação do protesto, para requerimento de falência da
empresa  devedora,  exige  a  identificação  da  pessoa  que  a
recebeu.  (Súmula  361,  STJ,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
10/09/2008, DJe 22/09/2008)

O apelante, inclusive, reconhece que não cumpriu tal exigência
ao requerer, na apelação, a juntada dos avisos de recebimento de algumas
notificações e a concessão de prazo para a juntada de outros (fls. 322).

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença que,
verificando  a  irregularidade  dos  protestos  que  instruíram  o  pedido  de
falência, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI N. 7.661/1945. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  ANTERIORMENTE  À  DECRETAÇÃO  DA  FALÊNCIA.
LEGALIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  CONGRUÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.  IDENTIFICAÇÃO  DO  RECEBEDOR  DA
NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO. SÚMULA 361 DO STJ. REDUÇÃO
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. (…); 4. A
Súmula 361 do STJ preconiza que "a notificação do protesto,
para requerimento de falência da empresa devedora, exige a
identificação da pessoa que a recebeu". (…) 7. Recurso especial
parcialmente provido. (REsp 1325164/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  03/12/2013,  DJe
03/02/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  COMERCIAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
AGRAVO  REGIMENTAL.  EFEITOS  INFRINGENTES.  FALÊNCIA.
PROTESTO. LOCAL DIVERSO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
283-STF.  IDENTIFICAÇÃO  DA  PESSOA  QUE  RECEBEU  A
NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 83. 1. (…); 3. Encontrando-se o acórdão
recorrido  em  consonância  com  o  entendimento  deste
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Tribunal  no  sentido  de  que  identificação  da  pessoa  que
recebeu  a  notificação  do  protesto  constitui  requisito
indispensável  para  o  requerimento  de  falência  (Súmula
361/STJ), incide o enunciado da Súmula 83/STJ. 4.  Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental,  ao qual se nega
provimento. (EDcl no REsp 712.857/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  20/09/2011,  DJe
27/09/2011).

RECURSO  ESPECIAL.  PROTESTO.  FALÊNCIA.  IRREGULARIDADE.
SÚMULA 361 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Nos termos
da súmula 361 do Superior Tribunal de Justiça, "a notificação
do  protesto,  para  requerimento  de  falência  da  empresa
devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu". 2.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 437.154/SP, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/03/2010,
DJe 22/03/2010).

Ante  o  exposto  e  com  base  no  art.  557  do  CPC,  nego
seguimento  ao  recurso  apelatório,  por  estar  em  confronto  com
súmula e jurisprudência dominante do STJ.

Vale alertar o apelante de que o manejo indevido de agravo
interno poderá culminar na aplicação de multa nos precisos termos do §
2º do art. 557 do Código de Processo Civil.

Intimações necessárias. Antes, porém, corrija-se a autuação,
fazendo-se constar  como apelada a empresa CDL -  Central  de
Distribuição e Logística Ltda., e não Francisco de Assis Costa, como
restou consignado.

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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