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COMARCA DE PORTO ALEGRE 
VARA DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS 
Rua Manoelito de Ornellas, 50 
_________________________________________________________________________ 
 
Processo nº:   001/1.05.0331836-5 (CNJ:.3318361-06.2005.8.21.0001) 
Natureza: Falência 
Réu: Massa Falida de Felipe Auto Pecas e Tintas Automotivas Ltda. 
Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Eliziana da Silveira Perez 
Data: 08/09/2014 
 

Vistos, etc. 
Trata-se de processo de falência de FELIPE AUTO PEÇAS E 

TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA., decretada em 12.03.2003, com o termo legal fixado 
em 19.04.2002 (fls. 40/42). 

O ex-Síndico assinou compromisso à fl. 47, sendo substituído, 
posteriormente, à fl. 477. 

O representante legal da sociedade falida compareceu em Juízo 
para os fins do art. 34 do Decreto-Lei 7.661/45, tendo depositado em Cartório os 
livros contábeis (fl. 52). 

Foram arrecadados bens e leiloados (fls. 167/169, 224/225, 266, 
520 e 580). 

Diante do laudo contábil (fls. 153/157) e do relatório do art. 103 do 
Decreto-Lei (fls. 202/203), instaurou-se o procedimento investigatório criminal nº 
0084200010/2006 (fl. 205), sendo que no processo criminal que seguiu foi declarada 
extinta a punibilidade dos réus. 

Publicada a relação de credores (fls. 624, 629/630 e 638) e 
apresentado o relatório final pelo Síndico às fls. 786/787, o qual requereu o 
encerramento do processo falimentar, por sentença, na forma do art. 132 do Decreto-
Lei 7.661/45. 

O Ministério Público emitiu parecer favorável ao encerramento, 
opinando pelo encerramento do presente processo falimentar (fl. 793). 

É o relatório. 
Decido. 
Trata-se de processo falimentar no qual foram arrecadados bens 

e levados à hasta pública, cujo ativo foi utilizado para o pagamento dos honorários 
do Síndico e parte dos débitos trabalhistas, restando ainda passivo, consoante 
relatório final apresentado às fls. 786/787. 

Desta forma, pagos os credores até o limite do ativo arrecadado 
pela Massa, o encerramento se impõe, subsistindo as responsabilidades da Falida, 
eis que não houve arrecadação de bens e valores suficientes, persistindo pelo prazo 
de 5 (cinco) anos, já que ausente a condenação por crime falimentar, consoante 
preceitua o art. 135, inciso III, do Decreto-Lei 7.661/45. 

ANTE O EXPOSTO, DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA de 
MASSA FALIDA DE FELIPE AUTOPEÇAS E TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA., na 
forma do art. 132 do Decreto-Lei 7.661/45, subsistindo as responsabilidades da 
Falida e dos sócios solidários, se houver. 

Publique-se o edital de que trata o art. 132, §2º, do diploma legal 
referido. 
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Transitada em julgado, entreguem-se os livros à Falida e oficiem-
se aos registros correspondentes determinando o levantamento das 
indisponibilidades dos bens anteriormente averbadas, decorrentes desta falência, em 
nome dos sócios e falida. 

Custas dispensadas. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Porto Alegre, 08 de setembro de 2014. 

 
Eliziana da Silveira Perez, 

Juíza de Direito 


