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Vistos. 

 

 

MATS BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA, já 

devidamente qualificada e representada, pediu a decretação da falência de  

SMBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA, também já qualificada, 

afirmando ser credora pela quantia de R$ 39.801,06(trinta e nove mil, 

oitocentos e um reais e seis centavos), representados pelas duplicatas 

discriminadas na inicial. 

Regularmente citada(fl.164v), apresentou contestação, 

noticiando que ingressou com recuperação judicial neste juízo, pedido que 

restou indeferido. 

Decretada a falência em 01/08/2011(fls. 305/6). 

O Administrador Judicial informou que a requerida não 

mantinha regular registro de sua contabilidade e tampouco os livros 

obrigatórios. 

Não havendo bens a arrecadar ou outros credores a pagar, 

requereu-se o encerramento da falência, consoante relatório(fls. 938/942), uma 

vez que se trata de falência negativa. 

Relatei. 
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Decido. 

O presente processo falimentar tramitou de forma regular; o 

Administrador Judicial trouxe relatório, pugnando pelo encerramento da 

falência, visto que inexistem bens a arrecadar e, via de consequência, 

pagamentos que possam ser realizados. 

Os indícios de crime falimentar foram noticiados nos autos. 

Já determinei a publicação de edital do encerramento da 

falência frustrada(fl. 951), publicado (fl.962), sendo que decorrido o prazo não 

manifestação, consoante certidão do cartório. 

Pelo sucintamente exposto, declaro encerrada a falência de 

SMBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. 

Publique-se o edital de encerramento, nos termos do art. 156, 

parágrafo único, da Lei 11.101/2005. 

Não houve entrega de livros pelo falido. 

Pelos eventuais saldos, especificadamente do credor que 

requereu a falência, permanecerá obrigação do falido. 

R. Intimem-se. 

 

 

Estância Velha, 07 de novembro de 2016. 

 

 

Rosali Terezinha Chiamenti Libardi 
Juíza de Direito 


