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

Processo nº:   019/1.05.0012280-6 (CNJ:.0122801-26.2005.8.21.0019) 

Natureza: Falência 

:  

Réu: Massa Falida de Só Doces Comercial de Produtos 

Alimentícios Ltda, 

Juiz Prolator: Juiz de Direito - Dr. João Carlos Corrêa Grey 

Data: 15/02/2013 

 
 

Vistos etc. 

 

O Síndico da MASSA FALIDA DE SÓ DOCES COMERCIAL DE 
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., apresentou o relatório de que trata o artigo 
131 do Decreto-Lei nº 7.661/45 (fls. 249/251), no qual requereu o encerramento do 
processo falimentar, por sentença, na forma do artigo 75, § 3º, do mesmo Decreto-
Lei, considerando que não foram arrecadados livros e documentos contábeis, 
sendo que o ativo apurado da massa restou insuficiente para o pagamento dos 
credores, consistente em um quirografário e fiscais da União e Estado, tendo sido 
pagos apenas os encargos da massa, relativamente às custas processuais e parte 
ínfima de sua remuneração. 

O Ministério Público, por sua vez, exarou promoção (fl. 252), 
opinando pelo encerramento do processo falimentar supra mencionado, nos termos 
do artigo 132, §§ 2º e 3º, da antiga Lei de Falências supra mencionada, mediante a 
subsistência da responsabilidade do falido e eventuais devedores solidários com os 
créditos não satisfeitos. 

Certificou-se o desfecho do processo crime intentando em face 
do falido (fls. 260/261). 

Vieram os autos conclusos. 
 
É O SUCINTO RELATÓRIO. 

PASSO A DECIDIR. 

 

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. 250/251), o qual 
contou com a anuência do Curador das Massas, que, por sua vez, opinou no 
sentido do encerramento da falência. 

Saliento que o processo-crime intentado em face do falido por 
prática de crime falimentar, teve como resultado a declaração de isenção de pena, 
consoante se vê do extrato de movimentação do respectivo feito (fl. 261). 

Desta forma, o encerramento se impõe, efetivamente, devendo, 
no entanto, como refere o “Parquet”, subsistir as responsabilidades da falida e 
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eventuais devedores solidários, pelo prazo de cinco (5) anos, eis que o produto 
arrecadado da Massa não foi suficiente para satisfação da integralidade de seu 
passivo. 

 

ANTE O EXPOSTO, DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA DE SÓ 

DOCES COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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. 

Transitada em julgado: 

 

a) cumpra-se o disposto no § 3º do artigo 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; 

 

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

 

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, com prévia 
baixa. 

Novo Hamburgo, 15 de fevereiro de 2013. 

 
João Carlos Corrêa Grey, 

Juiz de Direito 


