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COMARCA DE NOVO HAMBURGO 

VARA DE FALÊNCIAS E CONCORDATAS 
Rua Dr. Bayard de Toledo Mércio, 66 
_________________________________________________________________________ 
 

Processo nº:   019/1.05.0000128-6 (CNJ:.0001281-02.2005.8.21.0019) 

Natureza: Falência 

  

Réu: Massa Falida de Wet Blue Industrial de Couros Ltda. 

Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Alexandre Kosby Boeira 

Data: 10/03/2016 

 

Vistos etc. 

 
O Síndico da MASSA FALIDA DE WET BLUE INDUSTRIAL DE 

COUROS  LTDA., apresentou o relatório de que trata o artigo 131 do Decreto-Lei nº 
7.661/45 (fls. 2.822/2.827), na qual requereu o encerramento do processo falimentar, por 
sentença, na forma do artigo 75, § 3º, do mesmo Decreto-Lei, considerando o esgotamento 
do ativo da massa, após o pagamento parcial dos credores trabalhistas e os credores por 
restituição, em pecúnia, mediante rateio, bem como dos encargos da massa, pertinentes às 
despesas com a administração do processo falimentar. Requereu, ainda, a dispensa da 
prestação de contas em aparte, considerando que toda a movimentação de valores foi 
autorizada mediante a expedição de alvarás. 

Às fls. 2.820/2.821, informou, outrossim, a existência de uma ação 
promovida pela massa falida em trâmite na comarca de Taquara/RS, na qual houve pleito de 
desistência, porém, não homologado por àquele MMº Juízo, aduzindo que tal situação, no 
entanto, não obsta o encerramento da falência, porquanto na eventualidade de ingresso de 
novos recursos, a falência poderá ser reaberta. Sustentou, ao final, a responsabilidade do 
falido pelos créditos em aberto, na forma da lei de regência. 

Vieram aos autos, ainda, o requerimento do Fundo de Investimentos 
em Direitos Creditórios Não Padronizados, credor por restituição da massa falida (fl. 2.828); 
a certidão cartorária da fl. 2.829; e a manifestação do Síndico quanto ao pedido (fl. 2.833). 

O Ministério Público, por sua vez, exarou promoção, acusando ciência 
quanto às manifestações do Síndico e opinando favoravelmente ao requerimento formulado 
à fl. 2.828. 

Vieram os autos conclusos. 

 

É o breve 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. 2.822/2.827), o qual contou 
com a anuência do Curador das Massas, o qual, ainda, opinou pelo deferimento do pleito da 
fl. 2.828, na forma da manifestação do Síndico à fl. 2.833. 

Saliento, outrossim, não haver notícia quanto ao desfecho do Inquérito 
Judicial instaurado em face do falido, Gualdino Pederiva, por prática de crimes falimentares 
(certidão da fl. 1.042v), sendo que, no sistema informatizado da comarca, consta, no 
entanto, apenas a existência de inventário de seus bens (processo nº 019/1.05.0172548-2), 
o que denota a extinção da punibilidade pela morte do indiciado. Saliento que o inventário 
foi distribuído em 15/09/1998, e a partilha restou homologada em 08/05/2001, encontrando-
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se processo baixado e arquivado na Vara de origem desde meados de 2001, consoante 
certidão da fl. 2.835. 

Quanto ao feito executivo que a Massa Falida promove em face de 
Nélio Fleck, ainda em andamento na comarca de Taquara/RS (fl. 2.744), com a desistência 
na persecução de bens do executado por parte do Síndico, com base nas razões  
mencionadas às fls. 2.746/2.747, ainda que  pedido não tenha sido homologado pelo MMº 
Juízo da execução, nada obsta, efetivamente, o encerramento da falência, na medida em 
que, caso haja o ingresso de novos recursos para o acervo da massa, provenientes de tal 
lide, poderá o processo falimentar ser reativado para as deliberações pertinentes.    

Desta forma, o encerramento se impõe, efetivamente, subsistindo as 
responsabilidades dos falidos e eventuais devedores solidários, eis que o produto 
arrecadado 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 FALÊNCIA DE WET 

BLUE INDUSTRIAL DE COUROS LTDA., NA FORMA DO ARTIGO 132, DO DECRETO-
LEI Nº 7.661/45, SUBSISTINDO AS RESPONSABILIDADES DA FALIDA E DOS SÓCIOS 

SOLIDÁRIOS, SE HOUVER, NA FORMA DO ARTIGO 135, INCISO III DA LEI DE QUEBRAS. 
 

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

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

 

Transitada em julgado: 
a) cumpra-se o disposto no § 3º do artigo 132 da antiga 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; 

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

d) com base na decisão supra, fica a Srª. Escrivã autorizada, por sua 
vez, a dar baixa em todos os processos e incidentes apensados e/ou vinculados à falência. 

e) oficie-se ao Banrisul S.A., Posto do Foro nos termos postulado pelo 
Síndico à fl. 2.833, relativamente ao pleito formulado pelo Fundo de Investimentos em 
Direitos Creditórios Não Padronizados à fl. 2.828, a quem deverá, outrossim, ser expedido 
alvará automatizado, com base nos dados ali informados, e ulterior certificação  nos autos 
do pedido de restituição nº 019/1.05.0000242-8 a ser, igualmente, baixado e arquivado, 
oportunamente; 

f) por fim, providencie-se na expedição de alvarás e na respectiva 
intimação dos demais credores, por restituição, que, porventura, ainda não sacaram seus 
créditos já disponibilizados, consoante determinado à fl. 2.812. 

 

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

 

Novo Hamburgo, 10 de março de 2016. 

 
Alexandre Kosby Boeira, 

Juiz de Direito 


