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Vistos. 

 

1. MBN PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., qualificada, 

ajuizou pedido de falência em face de COUROS NOVA HARTZ LTDA., qualificada, 

alegando, em síntese, que a sociedade empresária demandada era devedora de R$ 

40.703,00 (quarenta mil, setecentos e três reais). Requereu a procedência do pedido com a 

decretação da falência da demandada. Juntou documentos. 

Citada, a parte demandada contestou o pedido. Acostou 

documentos. 

Houve réplica. 

Julgado extinto o processo. 

Desconstituída a sentença pelo egrégio Tribunal de Justiça. 

Decretada a falência da parte demandada. 

O administrador judicial informou a inexistência bens em 

nome da falida. 

Intimado, CLAUDIO DICKEL apresentou manifestação 

alegando a inexistência de responsabilidade pela sociedade empresária. 
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Intimado, o autor alinhou argumentos acerca da 

responsabilidade do sócio. 

O administrador judicial postulou a intimação do sócio para 

o cumprimento dos arts. 99, III, e 104, L. 11.101/05. 

Intimado, CLAUDIO DICKEL apresentou nova 

manifestação alinhando argumentos acerca de não ser responsável pela falida. 

Solicitado a Junta Comer4cial cópias das alterações 

contratuais da falida, o que restou atendido. 

O administrador judicial reafirmou a responsabilidade do 

sócio CLAUDIO DICKEL, pugnando, ainda, pela intimação dos demais sócios da empresa  

para prestar declarações. 

Em face do retorno negativo das intimações, requereu o 

administrador judicial sua intimação através de edital. 

Intimadas, as sócias CARINA VANUSA DA COSTA  e 

DALVA HELENA MACHADO DE LIMA não se manifestaram. 

O administrador judicial apresentou relatório de 

encerramento do processo de falência. 

O Ministério Público opinou pela encerramento da falência 

com a permanência da responsabilidade da falida por eventuais dívidas existentes. 

É o relatório. 

2. Inexistem preliminares a serem enfrentadas. 

Possível o encerramento do procedimento de falência, na 

medida em que não apurado pelo Sr. Administrador Judicial qualquer patrimônio passível 

de ser liquidado, objetivando o pagamento de eventuais dívidas existentes tendo como 

obrigada a sociedade falida. 
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Ressalto, por oportuno, que não há cogitar, ao menos por ora, 

da responsabilização dos sócios relativamente às dívidas da massa, uma vez não 

verificados os requisitos elencados no art. 50, CC para a desconsideração da personalidade 

jurídica da sociedade empresária, efeito não automático, consigne-se, o qual sequer foi 

objeto de pedido no curso do processo. 

Nesse sentido: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. FALÊNCIA. A desconsideração da 

personalidade jurídica é medida extrema, porquanto excetua a regra 

geral da desvinculação existente entre a pessoa jurídica e a 

personalidade de seus sócios. Na hipótese dos autos, não há prova 

suficiente de que tenha ocorrido abuso de direito, desvio de finalidade ou 

confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Uma vez 

não preenchido o suporte fático da regra que autoriza a desconsideração 

da personalidade jurídica, não se operou, no caso, o fenômeno da 

incidência, impondo-se a reforma da decisão recorrida. Agravo provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70023058431, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, 

Julgado em 04/06/2008) 

Assim, de rigor o encerramento da falência permanecendo as 

dívidas contraídas sob responsabilidade da sociedade empresária falida até o transcurso do 

prazo prescricional. 

3. Em face do exposto, DECLARO ENCERRADA a falência 

de MASSA FALIDA DE COUROS NOVA HARTZ LTDA., forte no art. 156, L. 11.101/05, 

cumprindo à sociedade falida a responsabilidade pelas dívidas remanescentes. 

Publique-se o edital previsto no art. 156, parágrafo único, L. 

11.101/05. Prazo do edital – 20 (vinte) dias. 

Eventuais custas pendentes pela massa. 

Fixo honorários em favor do administrador judicial em R$ 

1.000,00 (um mil reais), observando-se o trabalho desenvolvido, bem como a peculiar 

situação da massa.   

Operada a preclusão, arquive-se com baixa. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Diligências legais. 

Sapiranga, 28 de outubro de 2011. 

  

Jorge Alberto Silveira Borges, 

           Juiz de Direito. 


