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COMARCA DE NOVO HAMBURGO 
VARA DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS 
Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 66 
___________________________________________________________________ 
 

Processo nº:   019/1.05.0002795-1 (CNJ:.0027951-77.2005.8.21.0019) 
Natureza: Falência 
:  
Réu: Massa Falida de Cidon do Brasil Representacoes Ltda 
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Alexandre Kosby Boeira 
Data: 24/06/2011 
 

 

Vistos etc. 

 

O Síndico da MASSA FALIDA DE CIDON DO BRASIL 
REPRESENTAÇÕES LTDA., apresentou o relatório de que trata o artigo 131 do 
Decreto-Lei nº 7.661/45, postulando o encerramento do processo falimentar, por 
sentença, considerando que, no caso concreto, o ativo foi suficiente para o 
pagamento de todos os credores da massa, incluindo os trabalhistas, fiscais, 
quirografários e por encargos da massa, além do pagamento das custas 
processuais e demais despesas com a administração do processo, informou, ainda, 
que o saldo remanescente foi objeto de restituição aos falidos, e, aduzindo que toda 
a movimentação deu-se através de alvarás, requereu a dispensa da prestação de 
contas (fls. 1.119/1.123) 

O Ministério Público, por sua vez, exarou promoção, opinando 
pelo encerramento do processo falimentar supra mencionado, nos termos do artigo 
132, §§ 2º e 3º, da mesma Lei supra mencionada, ante à inexistência de questões 
pendentes, bem como anuindo ao pleito de dispensa da prestação de contas em 
autos apartados (fl. 1.124). 

Vieram os autos conclusos. 

 

É O BREVE RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

Trata-se de processo falimentar no qual, após a realização do 
ativo, o produto arrecadado foi suficiente para o pagamento de todos os credores 
da massa, além das despesas com as custas processuais e pertinentes à 
administração da massa. 

O Síndico apresentou o relatório final (fls. 1.119/1.122), o qual 
contou com a anuência do Curador das Massas, que, por sua vez,, opinou no 
sentido do encerramento da falência, mediante a dispensa da prestação de contas, 
considerando que toda a movimentação havida nos autos, ocorreu mediante a 
expedição de alvarás. 

Desta forma, o encerramento se impõe, porquanto todos os 
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créditos - assim como as despesas geradas com o processo falimentar - foram 
satisfeitos com o ativo apurado, cujo saldo remanescente, inclusive, foi restituído 
aos falidos, inexistindo, portanto, questão pendente. 

 

ANTE O EXPOSTO, SATISFEITOS OS REQUISITOS LEGAIS, 
DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA DE CIDON DO BRASIL 

REPRESENTAÇÕES LTDA., NA FORMA DO ARTIGO 132, DO DECRETO-LEI Nº 

7.661/45. 

 

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

Fica o Síndico dispensado da prestação de contas, eis que toda 
a movimentação bancária deu-se por alvarás judiciais. 

Transitada em julgado: 

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

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 comarca; 

c) entreguem-se os livros eventualmente arrecadados, à falida 
(§ 3º do art. 132 da L.F.); 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Oportunamente, nada mais sendo postulado, remetam-se os 
autos ao arquivo, mediante prévia baixa. 

 

 

Novo Hamburgo, 24 de junho de 2011. 

 

 

Alexandre Kosby Boeira, 

Juiz de Direito 


