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Falência decretada e encerrada de acordo com o 

Decreto Lei 7.661/45 - Ação de extinção das 

obrigações - Distribuição por dependência à 

Vara pela qual se processou a falência -

Incidência dos artigos 76 e 159, "caput", ambos 

da Lei 11.101/05 - Regra processual de aplicação 

imediata, tornando desimportante o fato da 

falência ter sido processada e encerrada pelo 

antigo e revogado Decreto Lei 7.661/45 - Recurso 

provido, ratificada a liminar. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.° 629.349-4/3-00, da Comarca de 

SÃO BERNARDO DO CAMPO, em que figura como agravante 

EDIMILSON DE ALMEIDA ROSA e como agravado O JUÍZO: 

ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por votação 

unânime, dar provimento ao recurso. 

Trata-se de agravo de instrumento interposto 

por EDIMILSON DE ALMEIDA ROSA, contra decisão que, nos autos 
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da ação declaratória de extinção das obrigações, distribuída por 

dependência junto aos autos da falência de Adryfel Frios e Laticínios Ltda., 

determinou a redistribuição de forma livre, sob o fundamento da 

inexistência de prevenção do Juízo, pois desaparecida a figura do juízo 

universal quando do encerramento da falência. 

Insurge-se o Agravante sustentando que: a) a 

quebra da falida foi decretada em 06 de dezembro de 1995 e após quase 13 

(treze) anos, em 31 de janeiro de 2008, foi exarada sentença que declarou 

encerrada a falência; b) ainda restam-lhe restrições legais, mesmo 

ultrapassados os prazos constantes do Decreto-Lei 7.661/45; c) há nítido 

liame entre a presente ação e o feito falimentar já encerrado, sendo que a 

presente ação só tem sentido após o devido encerramento da falência; c) 

também por uma questão de lógica, a presente ação não poderia transcorrer 

por outro Juízo que não aquele no qual se processou a falência e; d) aplica-

se, no caso, o artigo 103 do Código de Processo Civil e também os 

princípios da economia processual e instrumentalidade das formas. 

Requereu a concessão da liminar, que restou 

deferida (fls. 182). 

É o relatório. 

O recurso deve ser provido de conformidade 

com os argumentos trazidos pelo Agravante, mas também e principalmente 

pelo fato da Lei 11.101/05 ser norma de natureza material e também 

processual. 
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Tem-se que os artigos 76 e 159, "caput", 

ambos da Lei 11.101/05, que abaixo serão transcritos, possuem nítida 

natureza processual, razão de se impor, de imediato, inclusive a litígios 

envolventes de relação jurídica precedente. 

"Art. 76. O juízo da falência é indivisível e 

competente para conhecer todas as ações sobre 

bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as 

causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas 

nesta Lei em que o falido figurar como autor ou 

litisconsorte ativo. " 

"Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do 

art. 158 desta Lei, o falido poderá requerer ao juízo 

da falência que suas obrigações sejam declaradas 

extintas por sentença.'''' 

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, 

ratificada a liminar anteriormente concedida. 

Participaram do julgamento os 

Desembargadores: Francisco Loureiro e Enio Zuliani. 

São Paulo, 5 de março de 2009. 

x— 
ÁBIO QUADROS 

Relator 
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