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Processo nº: 0028599-38.2003.8.19.0066 (2003.066.028422-0)

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: Vistos, etc., DELLA VIA PNEUS LTDA, ajuizou requerimento de falência em face de MOLDCON CONCRETO PRÉ-MOLDADO LTDA.,
alegando que é credora da importância de R$3.227,44(três mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), relativa às
duplicatas mencionadas à fl. 03, afirmando que a requerida incorreu em impontualidade após regular protesto. Citação válida da
empresa na pessoa da sócia à fl.29 e na pessoa de outro sócio à fl.215. Parecer do Ministério Público, às fls. 134/135,pugnando pela
decretação da falência da MOLDCON. É o relatório. Fundamento e Decido. A pretensão desafia acolhimento. O pedido está
devidamente instruído, nos contornos do artigo 11, Dec. Lei 7661/45, pois a presente demanda iniciou-se antes da vigência da atual lei
de falência e aplica-se a regra do art. 192 da Lei n.º 11.101/2005, que veda sua aplicação a processos de falência ajuizados antes de
sua vigência. A requerida foi regularmente citada e quedou-se inerte, como se denota da certidão cartorária de fl.216, opinando o
Ministério Público pelo decreto da falência, pelo que se impõe sua quebra. Por tais razões, declaro aberta, hoje, às 16h:00min, a falência
da sociedade MOLDCON CONCRETO PRÉ-MOLDADO LTDA., que explora a fabricação, o comércio e montagem de lajes pré-
moldadas de concreto e pré-moldados de concreto, com sede na Rua Bartolomeu Bueno, 340 A, bairro Santo Agostinho, volta Redonda,
com quadro societário constante dos autos. Fixo o termo legal da falência no 60º dia anterior à data do primeiro protesto, ou seja, em
23/02/2003. Nomeio como síndico o representante legal da DELLA VIA PENUS LTDA, assinando-lhe o prazo de 24 horas para
assinatura do termo de compromisso. Marco o prazo de vinte dias para que os credores apresentem as declarações e documentos
justificativos dos seus créditos. Determino ainda o seguinte: A comunicação do interior teor desta sentença, em 24 horas, ao Ministério
Público e à Junta Comercial do Estado; sua afixação à porta do estabelecimento da falida; expedição de edital para publicação no D.O.
do inteiro teor desta sentença; que seja lacrado o estabelecimento por Oficial de Justiça, requisitando-se, se necessário, força policial.
Deve o Cartório, em quarenta e oito horas expedir ofício comunicando a falência: I - A EBCT, determinando que todas as
correspondências remetidas ao estabelecimento falido sejam encaminhadas ao sr. Síndico; II - Ao Diretor do Instituto Félix Pacheco; III -
A Delegacia de Polícia Federal (regional); IV - A Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteira, noticiando não só o teor da
presente sentença, como também, a vedação de ausência dos sócios, sem a devida autorização do Juízo Falimentar; V - Ao Oficial do
Registro de Interdições e Tutelas desta Comarca, para as anotações; VI - Ao Procurador-Chefe da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional; VII - Ao Procurador-Chefe de Assuntos Tributários do Estado; VIII - Ao Procurador Geral do Município de Valença; IX - Ao
Procurador-Chefe do Setor de Falências e Concordatas do INSS; X - Ao Presidente do Banco Central do Brasil, visando à expedição de
carta-circular a todos os banqueiros, sequestrando-se as contas da pessoa jurídica falida e de seus sócios; XI -Ao Banco do Brasil S.A e
à Caixa Econômica Federal; XII - Ao Sindicato dos Bancos; XIII - A Telemar e a Telefônica Celular, para preservar o uso das linhas
telefônicas da falida, se existirem, vedando-se qualquer negociação das mesmas; XIV - Ao Delegado de Polícia de Volta Redonda; XV -
Aos Cartórios de Registros de Imóveis e Cartórios de Notas desta Comarca, inibindo-se a prática de quaisquer atos que importem em
alienação ou gravame de bens da falida ou de seus sócios; XVI - Ao Cartório Distribuidor da Comarca, para cumprimento do disposto
nos artigos 23 e 34 do Dec. Lei 7.661/45; XVII - Ao DETRAN, a fim de que proceda ao bloqueio de todos e quaisquer veículos
automotores que por ventura constem em nome da sociedade falida; XVI - Deve, ainda, o Cartório diligenciar quanto ao cumprimento do
disposto no art.34, Dec. Lei 7.661/45. P. R. I.
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