
 
COMARCA DE ESTÂNCIA VELHA
VARA JUDICIAL
Av. Sete de Setembro, 70
___________________________________________________________________

Nº de Ordem:
Processo nº:  095/1.02.0001604-9 (CNJ:.0016041-24.2002.8.21.0095)
Natureza: Falência Incidental / Rescisão de Concordata

Réu: Ridis Calçados Ltda
Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. Nilton Luís Elsenbruch Filomena
Data: 01/02/2010

Vistos etc.

Ridis  Calçados  Ltda.,  já  devidamente  qualificada  e 

representada nos autos, requereu e obteve o benefício da concordata preventiva 

em dezembro de 1989.

Deferida à concordatária a possibilidade de pagamento da 

correção monetária em doze parcelas, não foi cumprida a obrigação.

Decretada  a  falência  em  08  de  fevereiro  de  2001,  nos 

termos do artigo 151, parágrafo 3º, da legislação vigente à época, determinando 

que fosse lacrada a empresa e indisponibilizadas as contas bancárias.

Conforme ofício do Banrisul, cuja juntada determino, há um 

valor remanescente de R$ 58.275,48 (cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e 

cinco reais e quarenta centavos).

O  síndico  da  massa  falida  apresentou  relatório  de 

encerramento,  visto que esgotado o ativo da empresa,  não havendo justificativa 

para o prosseguimento do feito.

Por fim, requereu  o encerramento do processo falimentar.
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Em  relação  ao  saldo,  pleiteou  a  liberação  em  favor  da 

Fazenda Nacional.

O  Ministério  Público  secundou  o  relatório  apresentado 

(fl.2808).

Relatei.
Decido.

O  presente  processo  falimentar  tramitou  de  forma 

regular; o síndico trouxe relatório, pugnando pelo encerramento da falência, 

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

que possam ser realizados, além do referido alhures.

Instaurado inquérito judicial  para apuração de crimes 

falimentares, o qual foi julgado extinto em 10.03.2005.

Pelo  sucintamente  exposto,  declaro  encerrada  a 

falência Ridis Calçados Ltda.

Publique-se o edital  de encerramento, nos termos do 

art. 132, § 2º, do Decreto- Lei 7661/45.

Expeça-se alvará do valor acima referida em favor 
da Fazenda Nacional.

Pelos  eventuais  saldos,   permanecerá  obrigação 
dos falidos.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Estância Velha, 01 de fevereiro de 2010.

Nilton Luís Elsenbruch Filomena,
Juiz de Direito
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