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Processo nº: 0008913-36.1998.8.19.0066 (1998.546.008429-8)

Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: Trata-se de ação com pedido de falência proposta pela parte autora em face do réu, ambos descritos supra.
Parecer do Liquidante Judicial no sentido de extinção da falência por falta de objeto, diante da ausência de
bens da massa falida. Ausência de manifestação das partes no sentido de prosseguir com a falência. É O
BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Dispenso a publicação do edital previsto no art. 75 do DL. 7661/45, por
economia processual, já que absolutamente desnecessária tal providência, ainda mais quando o processo se
arrasta há mais de vinte anos sem que se encontrem bens do falido. Os créditos tributários e previdenciários
não estão submetidos aos processo de falência, conforme artigo 187 do Código Tributário Nacional e Lei
Federal nº 8214. Portanto, se há débitos fazendários eles podem ser cobrados no Juízo próprio. Destaque-
se, ainda, que as quitações fiscais só são necessárias para a extinção das obrigações (art. 191, C.T.N.), o
que não é a hipótese em questão. Verifica-se nos presentes autos que nenhum bem foi arrecadado para que
possa satisfazer o crédito do (s) requerente (s) e/ou dos habilitantes. A carência de ação por causa
superveniente, efetivamente faz cair por terra um dos requisitos da ação, qual seja: o interesse de agir, razão
pela qual o processo deve ser extinto sem apreciação de mérito, uma vez que perdeu seu objeto. Isso posto,
acolho o parecer do Administrador Judicial e JULGO EXTINTO o processo de falência com base no art. 485,
VI do CPC uma vez que não pode o feito prosseguir sem que existam bens a serem arrecadados.
Comuniquem-se aos órgãos que receberam os ofícios resultantes da quebra. Publique-se, por analogia do
artigo 132, § 2º da Lei de Falências, o edital com esta decisão. Após o trânsito em julgado da presente
sentença, informe-se a Delegacia de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras que os sócios da Falida estão
liberados para viajarem para o exterior. Custas ex-legis. P.R.I., cientes o Sr. Administrador e o M.P. Após as
formalidade legais, dê-se baixa e arquive-se.
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