
Padaria Sabina – Uma história real de falência 

 

Segundo dados disponibilizados pelo site “O Deda Questão”, a Padaria Sabina 

foi fundada em 1986 pela família Ciarella, cujos patronos eram Orlando Martin, 

Maria Sabina e seus filhos Fernanda e Carlos. E em pouco tempo a instituição 

se tornou um exemplo de confeitaria inovadora devido a visão futurística e 

dedicatória da família. 

Pelo crescimento público os surpreender, resolveram construir uma nova sede 

em 1966 na Av. Pereira da Silva 1400, Santa Rosália Sorocaba. 

O sucesso foi imenso, uma confeitaria inovadora que oferecia desde um brunch 

até uma sopa da noite. A quantidade de serviços oferecidos pela padaria gerou 

a Sabina Gourmet, que era um restaurante “especial”, dedicado à casamentos, 

eventos empresarias, chás de bebês e cozinha, aniversários, entre outros. 

“Nos enche de alegria ao ter a certeza do trabalho reconhecido, quando nossos 

clientes sentem vontade de comer uma coisa diferente e é a nós que eles 

lembram e procuram”, dizem os donos da padaria em seu site. 

A família resolveu expandir a padaria localizada no bairro Santa Rosália em 

meados de 2012, abrindo a Sabina Wanel Ville em um prédio de arquitetura 

imponente. Carlos Eduardo, filho dos fundadores, assumiu o controle da 

empresa, já enfrentando problemas para honrar pagamentos, se vendo, então, 

nas mãos de bancos, o que levou ele, e a padaria, a uma bola de neve crescente 

de problemas. 

“Em 19 de abril de 2017, apenas para dar um exemplo, foi a leilão da Justiça 

Federal num processo por Execução de Titulo Extrajudicial (nº0007293-

82.2012.4.03.6110), movido pela Caixa Econômica Federal contra a 

Panificadora Sabina Ltda, 1 Forno elétrico Universo modelo Etna VE 9/3, 

avaliado em R$ 25.000,00; 1 Forno elétrico Universo modelo Etna VE 6/3, 

avaliado em R$ 18.000,00; 1 Massaira Ferri com capacidade para 50 kg de 

farinha, avaliado em R$ 15.000,00; 100 Cadeiras importadas em madeira e 

couro, avaliado em R$ 400,00 cada, totalizando R$ 40.000,00. No 1º leilão o 

lance mínimo foi de R$ 98 mil e no 2º o lance mínimo de R$ 49 mil”, exemplificou 

o site. 

A Sabina já tinha sua morte anunciada. 

O fim, no entanto, desse empreendimento, foi desrespeitoso e inesperado. Dona 

Sabina anunciou a demissão de 120 chefes de família através de um cartaz, cuja 

pessoa era admirada, considerada generosa e até mesmo mãe por alguns 

financeiros, e assim, eles obtiveram, também, a incerteza de que iriam receber 

o que a lei lhes garante. 

Como é possível concluir, a padaria Sabina fechou suas portas por falta de 

administração e cuidado com o seu financeiro. Talvez por terem passado o 

controle para o filho, que era menos experiente com o negócio, não soube 



investir corretamente e nem controlar a entrada e saída das finanças, tendo de 

pegar, até mesmo, empréstimos bancários. 
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