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_______________________________________________________________ 
 
 
   VISTOS. 
 
 
   O Síndico requereu o encerramento do processo falimen-

tar, por sentença, na forma do art. 132 da Lei de Falências. 

 

   O Ministério Público emitiu parecer à fls. 509, opinando pe-

lo encerramento do processo falimentar supra citado, nos termos do artigo 132, 

§§ 2º e 3º, da Lei de Falências. 

 

   É o relatório. 

   DECIDO. 

 

   Trata-se de processo falimentar no qual, após a realização 

do ativo, o produto arrecadado foi insuficiente para o pagamento de todos os 

credores. 

 

   O Síndico apresentou o relatório final (fls. 506/508), tendo o 

Curador das Massas opinado no sentido do encerramento da falência. 

 

   O Inquérito Judicial e processo crime falimentar teve como 

resultado a denúncia de Dinorá Azevedo Rigo, Ivone Alves Machado e Jandir 

Rigo (fls. 176, verso). 

 



 

   Desta forma, o encerramento se impõe, subsistindo as res-

ponsabilidades da falida, eis que o produto da venda do ativo da Massa não foi 

suficiente para satisfação da integralidade de seu passivo, persistindo esta pelo 

prazo de cinco (5) anos. Ante o exposto, DECLARO ENCERRADA A FALÊN-

CIA de DIVON INDÚSTRIA DE MALAS E BOLSAS LTDA., na forma do art. 

132, da Lei de Quebras, subsistindo as responsabilidades da falida e dos só-

cios solidários se houver, na forma do art. 135, inc. III da Lei de Falências. 

 

   Publique-se o edital de que trata o art. 132 § 2º, do Diploma 

pré-citado. 

 

   Fica o Síndico dispensado da prestação de contas, eis que 

toda a movimentação bancária deu-se por alvarás. 

 

   Transitada em julgado: 

 

   a) cumpra-se o disposto no § 3º do art. 132 da Lei de Fa-

lências; 

 

   b) oficiem-se às varas cíveis da comarca comunicando o 

encerramento, bem como a Direção do Foro da Justiça do Trabalho e Justiça 

Federal, nesta; 

 

   c) entreguem-se os livros eventualmente arrecadados, à 

falida (§ 3º do art. 132 da L.F.). 

   

   Publique-se; 

   Registre-se; 

   Intimem-se. 

 

 

   Novo Hamburgo, 02 de abril de 2009. 

 



 

 

 

 

   ALEXANDRE KOSBY BOEIRA, 

               Juiz de Direito. 

 

 

 

 


