
Estado do Rio Grande do Sul

Poder Judiciário

1ª Vara Judicial da Comarca de Campo Bom

Processo n° 1.07.0001344-5

Parte Autora: CARLOS FRANCISO FRIETZEN

Parte Ré: JACSON LUCIANO FRIETZEN

Sentença:        /08

Natureza da demanda: Ação declaratória de insolvência civil

Data da prolação:  21/08/2008

Juíza prolatora: Cíntia Teresinha Burhalde Mua

Vistos, etc.

Cuida-se  de  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INSOLVÊNCIA  CIVIL,  partes 

supra nominadas e qualificadas nos autos.

Alega a parte autora que, conforme testifica a cópia do Termo de Audiência 

juntado aos autos (fl. 08), nos autos do Processo-Crime nº 2.03.0001626-6, restou 

firmada composição civil com o requerido, tendo este se comprometido a pagar as 

despesas  médicas  desembolsadas  pelo  autor  em  razão  das  lesões  corporais 

sofridas, cuja importância alcançava a quantia de R$ 2.000,00.

Ocorre que o requerido não honrou com o compromisso assumido,  não 

tendo pago nenhuma das 13 (treze) parcelas ajustadas no acordo realizado na 

audiência preliminar.

Diante  do  inadimplemento  do  requerido,  o  autor  propôs  a  execução  do 

julgado,  sendo  que  ao  cumprir  a  ordem de  constrição  (mandado  de  citação  e 

penhora),  certificou o Sr. Oficial  de Justiça a inexistência de bens passíveis de 

penhora em nome do requerido, conforme demonstra o documento juntado na fl. 

10,v dos autos.

Assim, e tendo em vista que o valor da dívida do requerido ultrapassa a 

importância  de  seus  bens,  dá-se  ao  credor  margem  ao  presente  pedido  de 

insolvência civil, consoante os fundamentos da peça matriz.

O requerido, regularmente citado, não apresentou contestação, tendo sido 

decretada sua revelia (fl.14 - verso). 
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Instado a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, requereu o 

autor o julgamento antecipado da lide.

O julgamento foi convertido em diligência (fl. 16 – verso).

O  Ministério  Público  apresentou  parecer  opinando  pela  declaração  de 

insolvência do demandado, requerendo a expedição de ofícios para o DETRAN, ao 

Registro Imobiliário, à Receita Federal e às Instituições Bancárias.

O Ministério Público reiterou o parecer de fl. 17. 

Vieram os autos conclusos.

É o relato. DECIDO.

O pedido do autor merece ser acolhido. Senão, vejamos.

Consoante  restou  comprovado  nos  autos  o  requerido  não  possui  bens 

passíveis de constrição; com efeito, o seu passivo supera o seu ativo.

Por  sua  vez,  o  comportamento  do  requerido  vem a  corroborar  com as 

assertivas declinada pelo autor, eis que, regulamente citado para se defender dos 

termos exordiais, não apresentou qualquer irresignação quanto ao pedido, razão 

pela qual  devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados na inicial,  ante a 

confissão  ficta  do  réu,  simples  aplicação  dos  efeitos  da  revelia,  incidentes  na 

espécie.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, para:

a) declarar a insolvência do requerido, com a perda da administração e da 

disponibilidade de seus bens, presentes e futuros, até a liquidação total da massa;

Nomeio  como administrador  da  massa o requerente  – Carlos  Francisco 

Frietzen.

Expeça-se Edital  para a convocação de eventuais credores do requerido 

para que apresentem, no prazo de 20 dias, declaração de crédito acompanhada do 

respectivo título, na forma do disposto no art, 761 do CPC.

Custas e honorários, fixados em R$ 500,00, conforme preconiza o art. 20, § 

4º, CPC, pelo requerido.

PRI.

CAMPO BOM,  21 de agosto de 2008.

CÍNTIA TERESINHA BURHALDE MUA,

Juíza de Direito 
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