
 

COMARCA  DE  NOVO  HAMBURGO / RS. 
VARA  DE  FALÊNCIAS  E  CONCORDATAS. 
PROCESSO Nº  019/1.05.0017022-3 
NATUREZA: PEDIDO DE FALÊNCIA 
REQUERENTE: LENHAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. 
REQUERIDA: CARTELIS CONST. TRANS. IMP. E EXP. LTDA. 
JUIZ PROLATOR:  ALEXANDRE KOSBY BOEIRA 
DATA: 05/11/2008. 

 

 
 

VISTOS. 
 
 
 
 
LENHAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ajuizou Pedido de 

Falência, perante este Juízo, em face de CARTELIS CONST. TRANS. IMP. E 
EXP. LTDA, ambas devidamente qualificadas na inicial. 

 
Alegou, a requerente, ser credora da demandada pela im-

portância de R$1.243,00- (Hum mil, duzentos e quarenta e três reais), referente 
a compra e venda mercantil, representada por 03 (três) notas fiscais, e com-
provante de protesto das duplicatas emitidas em razão do negócio jurídico. 
Juntou documentos com a inicial de molde a justificar o seu pedido (fls. 
005/20). 

 
O pedido foi fundamentado no art. 1º do Decreto Lei nº 

7.661/45. 
 
Após, diversas tentativas, a requerida restou citada através 

de edital (fls. 82).  Nomeado curador especial o Defensor Público atuante nesta 
Vara, o mesmo deixo transcorrer em branco o prazo contestacional (fls. 86vº). 

 
O Ministério Público emitiu parecer opinando pela intimação 

da requerente para trazer aos autos comprovante de entrega das mercadorias, 
fls. 88. 

A requerente, fls. 91/92, juntou ordem de serviço do prisma 
nº 051, na qual está descritas as mercadorias e mão-de-obra. 

 
Em novo parecer, o Agente Ministerial opinou pela decreta-

ção da falência da requerida (fls.94/96). 
 
 
É o relatório. 
DECIDO. 
 
 



 

Trata-se de pedido de falência com base na impontualidade, 
ao qual se impõe o julgamento da lide no estado em que se encontra, eis que a 
matéria é de direito. 

 
O pedido está instruído através de 03 (três) notas fiscais, 

certidões de protestos das duplicatas emitidas em razão do negócio jurídico, 
bem como por ordem de serviço com descrição das mercadoras, devidamente 
firmada pela requerida, assim restando caracterizada a impontualidade da re-
querida. 

 
Verificada a impontualidade da requerida, assim como sua 

não localização, após inúmeras tentativas, presume-se o estado de insolvência 
da mesma. 

 
Desta forma, presentes os requisitos para a decretação da 

falência, impõe-se a procedência do pedido. 
 
Ante o exposto, DECRETO A FALÊNCIA de CARTELIS 

CONST. TRANS. IMP. E EXP. LTDA , já qualificada, com fulcro no art. 1º do 
Decreto-Lei nº 7661/45, declarando aberta a mesma na data de hoje, às 14 
horas, e determinando o que segue: 

 
a)      nomeio Administrador Ernesto Hack, sob compromisso 

que deverá ser prestado em 24 horas; 
 
b)      intime-se o falido para apresentar relação nominal dos 

credores no prazo de cinco (05) dias, indicando endereço, importância, nature-
za e classificação dos créditos; 

 
c)      fixo o prazo de quinze (15) dias para habilitação dos 

credores; 
 
d)      ficam suspensas as ações e/ou execuções contra o fa-

lido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da Nova Lei 
de Falências; 

 
e)      fica proibida a prática de qualquer ato de disposição ou 

oneração de bens do falido; 
 
f)       cumpra o sr. Escrivão as diligências estabelecidas em 

lei, em especial as dispostas nos incisos VIII, X, e XIII, do art. 99 da Nova Lei 
de Falências, bem como oficiem-se aos estabelecimentos bancários no sentido 
de serem encerradas as contas da requerida, desde já bloqueados os valores 
pelo sistema BACEN-JUD. 

 
g)      declaro como termo legal o nonagésimo (90º) dia ante-

rior à data do primeiro protesto; 
 



 

h)      providenciem-se na lacração das portas do estabele-
cimento da requerida e arrecadem-se os seus bens, procedendo o Administra-
dor Judicial na avaliação dos bens móveis. Caso haja bens imóveis, será no-
meado avaliador pelo Juízo. Fica, assim, prejudicada a continuação provisória 
das atividades do falido com o administrador judicial nomeado, eis que este 
juízo ficou sem elementos suficientes para decidir nesta ordem; 

 
i)       Intime-se o representante legal para que cumpra o dis-

posto no parágrafo único art. 104 da Nova Lei de Quebras, em 24 horas, sob 
pena de ser conduzido a Juízo para tanto e responder por crime de desobedi-
ência; 

 
j)       procedam-se às comunicações de praxe. 
 
k)      publique-se o edital previsto no parágrafo único do art. 

99 da Nova Lei de Quebras. 
 
                                      
Publique-se, registre-se e intimem-se. 
          
 
                            
Novo Hamburgo, 05 de novembro de 2008. 
  
 
 
 
  
ALEXANDRE KOSBY BOEIRA 
Juiz de Direito 
  

 


