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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
1ª Vara da Comarca de Pomerode

Rua XV de Novembro, 700 - Bairro: Centro - CEP: 89107-000 - Fone: (47)3217-8800 - www.tjsc.jus.br - Email:
pomerode.vara1@tjsc.jus.br

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 5001451-78.2020.8.24.0050/SC

AUTOR: STEEL METALMECANICA LTDA

SENTENÇA

RELATÓRIO

Steel Metalmecânica EIRELI, inscrita sob o CNPJ 83.170.654/0001-90, com
sede na Rua Indaial, 294, Pomerode/SC, representada por seu representante legal, Claus
Guenther Lemke, e por meio de procurador devidamente habilitado, ingressou com o
presente pedido de autofalência.

Afirmou que exerceu atividade empresarial na cidade de 1º-02-1976  a 29-05-
2020, com o foco no comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos
recreativos, bem como que Claus Guenther Lemke atuava como administrador.

Relatou que nas décadas de 80 e 90 passou por dificuldades financeiras em
razão da alta inflacionácia e que em 2000 aderiu ao Programa REFIS, que considerou
importante para a continuidade das atividades.

Referiu, contudo, que em 2019 foi excluído do parcelamento e que não possui
condições de arcar com o pagamento do débito atual de R$119.560.605,08. Destacou que
em 2019 a receita bruta diminuiu pela metade em comparação aos anos anteriores e que
neste ano piorou, apresentando uma receita bruta no primeiro trimestre de R$ 54.552,73.

Asseverou que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) influenciou
fortemente na decisão de encerramento das atividades, pois as medidas de restrição
geraram a redução drástica do seu faturamento.

Frisou que não vislumbra perspectiva de melhora e, a fim de preservar o
direito de todos os credores, encerrou as atividades e optou pelo pedido de falência.

Apresentou documentos e requereu a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.

Deferida a gratuidade da justiça (evento 4) e apresentados documentos a fim
de complementar a peça inicial (eventos 7 e 12), vieram os autos conclusos.
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FUNDAMENTAÇÃO

O pedido de falência formulado pelo próprio devedor encontra respaldo no
art. 105 da Lei n. 11.101/2006, que prevê o preenchimento de requisitos para sua
concessão.

Reza o art. 105, caput, da Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF): “ O
devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear
sua recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da
impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial (...)”.

No caso, a devedora demonstrou a redução significativa de receita bruta nos
anos de 2016 (R$ 2.136.421,76), 2017 (R$ 1.028.531,56), 2018 (R$ 1.211.345,70), 2019
(R$ 392.540,63) e março de 2020 (R$ 54.552,73). Ao mesmo tempo, a elevação do
passivo resultou no impacto negativo nos exercícios de 2017 (-R$ 3.655.575,39), 2018 (-
R$ 2.980.695,30), 2019 (-R$ 3.167.836,88) e março de 2020 (-R$ 505.925,53),
indicando a inviabilidade de soerguimento da empresa, principalmente pelo alto valor
devido ao Fisco (R$ 119.560.605,08).

Quanto à documentação prevista no art. 105, restou devidamente juntada aos
autos:

a) demonstração do balanço patrimonial dos 3 últimos exercícios (inciso I,
“a”): anexo 5 do evento 1;

b) demonstração de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios (inciso I,
“b”): anexo 5 do evento 1;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social (inciso I, “c”): p.
7 do anexo 21 do evento 1;

d) relatório do fluxo de caixa dos 3 últimos exercícios (inciso I, “d”): anexo 5
do evento 1;

e) relação nominal dos credores, com endereço, valor, natureza e
classificação dos respectivos créditos (inciso II): anexo 6 do evento 1 e doc 4 do evento 7;

f) relação dos bens e direitos que compõem o ativo com a estimativa de valor
e documentos comprobatórios de propriedade (inciso III): relação (anexo 7 do evento 1),
notas fiscais (anexos 8 e 9 do evento 1), imóveis (anexo 2 do evento 7), veículos (anexo 3
do evento 7);

g) prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou,
se não houver, indicação dos sócios com endereços e relação de bens (inciso IV): doc 3
do evento 1 (alterações contratuais) e doc 2 do evento 12 (certidão da Junta Comercial);

h) livros obrigatórios e documentos contábeis exigidos por lei (inciso V): recibo
de entrega do livro diário (art. 1.180 do Código Civil) juntado nos anexos 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17 e juntada dos livros no incidente n. 1584-23;

i) relação dos administradores nos últimos 5 anos, com os respectivos
endereços, suas funções participação societária (inciso VI): o único administrador nos
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últimos 5 anos foi Claus Guenther Lemke, cujas informações constam do doc.1 do evento
7.

Deste modo, demonstrada a inviabilidade de recuperação da empresa pelos
fatos e documentos apresentados aos autos e juntada a documentação exigida por lei, há
de ser concedido o pleito inicial.

DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, preenchidos os requisitos do art. 105 da LRF, nesta data e
hora da assinatura digital, decreto a falência de Steel Metalmecânica EIRELI, inscrita sob
o CNPJ 83.170.654/0001-90, administrada por Claus Guenther Lemke.

2. Fixo como termo legal da falência a data correspondente a 90 (noventa)
dias anteriores ao pedido de falência (art. 99, II, LRF).

3. Determino a suspensão de todas as ações e execuções em trâmite contra
a falida, exceto: (i) ações que demandarem quantia ilíquida (art. 6º, §1º) e (ii) ações de
natureza trabalhista, que deverão prosseguir na justiça especializada até a apuração do
respectivo crédito (art. 6º, §2º).

4. Resta proibida a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de
bens da falida, submetendo-os à autorização judicial prévia (art. 99, VI, LRF).

5. Nomeio como Administrador Judicial Muller Assessoria Empresarial e
Finanças, na pessoa da Sra. Simone de Cássia Machado Müller , CRC SC 041196/O,
e-mail mulleradmjudicial@gmail.com, telefone (47) 3028-7437, endereço R. Guilherme
Kock, 507, Santo Antonio, Joinville/SC - CEP 89218-220, a fim de desempenhar as
funções na forma do inciso III do art. 22 da LRF.

A remuneração, conforme art. 24 da LRF, atendendo à capacidade
da devedora e complexidade dos trabalhos, fixo em 2,5% sobre o valor de venda dos
bens. Desta quantia, 60% será pago conforme ordem legal disposta no art. 84, I, da LRF e
os 40% restantes deverão ser reservados para pagamento após o atendimento do
previsto nos arts. 154 e 155 (art. 24, § 2º).

6. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação do edital previsto
no art. 99, parágrafo único, da LRF, para que os credores apresentem à Administradora
Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados.

7. Intime-se a falida para que, no prazo de 15 dias, apresente declaração
assinada contendo as informações dispostas no art. 104, I, alíneas “c” a “g”, da LRF.

8. Providência a serem tomadas pelo Cartório:

a. oficie-se ao Registro Público de Empresas (Junta Comercial) para fins de
anotação da falência no registro da devedora (art. 99, VIII, LRF);

b . lavre-se termo de compromisso da Administradora Judicial em nome
da Sra. Simone de Cássia Machado Müller, obrigando-se aos encargos inerentes ao
exercício da função, nos termos do art. 22 da LRF. Após, intime-se-a para assinatura no
prazo de 48 horas, conforme orientação do art. 33 da Lei 11.101/2005;
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c. oficiem-se às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal,
comunicando acerca da falência (art. 99, XIII, LRF);

d. intime-se o Ministério Público (art. 99, XIII, LRF);

e. oficiem-se aos órgãos e repartições públicas (Cartórios de Registro de
Imóveis, órgão de trânsito - por meio do Renajud – e Receita Federal - por meio do
Infojud) para que informem a existência de bens e direitos em nome da falida (art. 99, X.
da LRF);

f. publique-se o edital previsto no art. 99, parágrafo único, LRF contendo a
íntegra desta decisão e a relação de credores (anexo 6 do evento 1 e anexo 4 do evento
7);

g. proceda-se ao desentranhamento de qualquer pedido de habilitação de
crédito endereçado equivocadamente aos presentes autos, encaminhando-se
à Administradora Judicial;

h. oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, com cópia
desta decisão, para ciência e comunicação aos Juízos desta federação acerca da
decretação da falência;

i. o bloqueio das contas bancárias em nome da devedora, com a
transferência de eventual numerário aos autos e a solicitação de informações de
existência de contas já foram efetuadas pelo sistema BacenJud. Em relação ao disposto
no art. 121 da LRF, diante da impossibilidade da determinação pelo sistema, oficie-se ao
Banco Central solicitando aos estabelecimentos bancários que encerrem as contas
existentes em nome da falida e informem eventual saldo.

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

Documento eletrônico assinado por IRACI SATOMI KURAOKA SCHIOCCHET, Juíza de Direito , na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento  está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 310004659129v12 e do
código CRC 6ff3b672.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): IRACI SATOMI KURAOKA SCHIOCCHET
Data e Hora: 8/7/2020, às 17:27:28
 

 

Processo 5001451-78.2020.8.24.0050, Evento 16, SENT1, Página 4


	Evento. 16 - Doc. 1 - SENTENǁ
	P᧮ 1
	P᧮ 2
	P᧮ 3
	P᧮ 4


