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Vistos etc. 
 
TRESCE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA., qualificada na 

inicial, ingressou perante este Juízo com o presente Pedido de Autofalência, 
alegando, em síntese, encontrar-se em crise econômico-financeira, de forma a não 
mais poder atender aos requisitos legais para pleitear sua recuperação judicial, bem 
como, ainda, ser impossível dar continuidade à sua atividade empresarial, situação 
decorrente da crise financeira do setor metal-mecânico nos últimos anos - agravada 
a partir de 2009, após a morte de seu co-fundador - culminando com o processo de 
insolvência na qual se encontra, atualmente, com dívidas tanto na esfera fiscal, como 
com bancos e fornecedores, com um passivo estimado em R$ 945.996,59, fatores 
que, por sua vez, vem causando grande desequilíbrio financeiro em suas contas, 
quadro que reputa irreversível e a obrigará a se desfazer de grande parte de seu 
patrimônio para tentar honrar seus compromissos, salientando que seu ativo importa 
na monta de R$ 741.959,12, composto por móveis, imóveis e direitos e ações. 

Instrui o pedido com o contrato social e respectivas alterações, 
balanço patrimonial e demonstração dos resultados acumulados do atual e dos três 
últimos exercícios sociais, além do relatório do fluxo de caixa, bem como com a 
relação nominal de todos os credores - com valor, endereço, e classificação do 
crédito - e documentos de propriedade quanto aos bens e direitos que compõem seu 
acervo patrimonial, além de comprovantes de pagamentos de rescisões trabalhistas 
aos funcionários demitidos (fls. 10/118). 

Juntou, ainda, 05 (cinco) duplicatas mercantis tendo como 
sacadas as empresas Boxflex Componentes para Calçados Ltda., Liquigás 
Distribuidora S.A. e Cooperativa Textil Galópolis Ltda., para ulterior 
desentranhamento e cobrança (fls. 121/125). 

O pedido, firmado pelos sócios e seu procurador (instrumento de 
mandato da fl. 08), foi fundamentado no artigo 97, c/c artigo 105, inciso I, alínea “d”, 
e inciso V, ambos da Lei nº 11.101/05, vindo aos autos, ainda, os livros obrigatórios, 
os quais foram depositados em Cartório, consoante certidão da fl. 153. 

Ouvido o ilustre Agente Ministerial, este lançou parecer, opinando 
pela procedência do pedido, mediante a decretação da quebra da postulante, eis 
satisfeitos os requisitos previstos no artigo 105 da atual Lei de Falências (fls. 155 e 
verso). 

Vieram os autos conclusos. 
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É O BREVE RELATÓRIO. 
PASSO A DECIDIR. 
 
Trata-se de pedido de autofalência com fundamento na 

insolvência da empresa ora requerente, regularmente instruído, no qual se impõe o 
julgamento da lide no estado em que se encontra, eis que a matéria versada é 
exclusiva de direito, sendo desnecessária, ademais, a produção de provas em 
audiência, diante da documentação aportada aos autos. 

Ressai destes, que a requerente preenche, efetivamente, os 
requisitos exigidos pela Lei nº 11.101/05, porquanto se mostra patente o estado de 
insolvência em que se encontra, bem como restou formalmente caracterizada a 
impossibilidade de sua recuperação judicial e de retomada da atividade empresarial 
desenvolvida, considerando o resultado negativo que vem apresentando em suas 
operações, nos últimos 03 (três) anos, consoante atestam seu balanço patrimonial e 
os resultados dos prejuízos que vêm sendo acumulados nos respectivos exercícios 
(fls. 10/41), assim como dos demais documentos que atestam o desequilíbrio 
financeiro entre o ativo e o passivo de suas contas, e o integral comprometimento de 
seu patrimônio com as dívidas contraídas, pendentes de adimplemento. 

Assim, presentes os requisitos legais para a decretação da 
quebra, impõe-se a procedência do pedido, nos termos do pedido inicial e do douto 
parecer ministerial retro. 

 
ANTE O EXPOSTO, face às razões antes expendidas, DECRETO 

A FALÊNCIA de TRESCE INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA., já qualificada, com 
fulcro nos artigos 99 e 105, ambos da Lei nº 11.101/05, declarando aberta a mesma 
na data de hoje, e determinando o que segue: 

 
a) nomeio Administrador Judicial o Dr. JOSÉ ANTÔNIO RAMOS 

FERNANDES, inscrito na OAB/RS sob o nº 33.037, sob compromisso, que deverá 
ser prestado em 24 horas; 

b) fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos credores; 
c) ficam suspensas as ações e/ou execuções contra o falido, 

ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da atual Lei de Falências; 
d)  fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou 

oneração de bens do falido; 
e) cumpra a Sr.ª Escrivã as diligências estabelecidas em lei, em 

especial as dispostas nos incisos VIII, X, e XIII, do artigo 99 da Lei de Falências, bem 
como oficiem-se aos estabelecimentos bancários no sentido de serem encerradas as 
contas da falida, desde já bloqueados os valores pelo sistema BACEN-JUD; 

f) declaro como termo legal o nonagésimo (90º) dia anterior à 
data do primeiro protesto; 

g) providenciem-se na lacração das portas do estabelecimento da 
falida e arrecadem-se os seus bens, procedendo o Administrador Judicial na 
avaliação dos bens móveis. Caso haja bens imóveis, será nomeado avaliador pelo 
Juízo (artigos 108 e 109 da Lei supra); 

h) Intime-se o(a) representante legal para que cumpra o disposto 
no artigo 104 da Nova Lei de Quebras, em 24 horas, sob pena de ser conduzido a 
Juízo para tanto; 
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i)  procedam-se às comunicações de praxe junto aos demais 
Ofícios Judiciais da Justiça Comum e Especializada da comarca; e, 

j) publique-se o edital previsto no artigo 99, parágrafo único, da 
Nova Lei de Quebras. 

 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Novo Hamburgo, 20 de outubro de 2014. 

 
Alexandre Kosby Boeira, 

Juiz de Direito 


