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156, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.101/2005, expedido nos autos da ação de Falência de Empresários, Sociedades
Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - PROCESSO Nº 0089235-04.2002.8.26.0100.

FAZ SABER que por sentença proferida em 29/11/2018, foi encerrada a falência da empresa Ybel Equipamentos Ltda, como
a seguir transcrita: “Vistos. Trata-se de falência de YBEL EQUIPAMENTOS LTDA. (doravante falida), decretada por acórdão do
E. TJ-SP prolatada em 17/01/2006 (fls. 115/120).Não foram localizados bens pertencentes à falida passíveis de arrecadação.
O Administrador Judicial opina pelo encerramento do processo de falência, fazendo-o à luz da inexistência de ativo passível de
liquidação, a despeito da homologação do crédito trabalhista de ANDREA GARRA (fls. 838/843). Em parecer de fls. 847/849,
opina o Ministério Público pelo encerramento do processo falimentar. É o relatório. Fundamento e decido. Decorridos quase
12 anos da decretação da quebra da falida, não houve arrecadação de um único ativo pela massa. Com razão, portanto, o
Administrador Judicial, ao postular o encerramento deste processo falimentar. Não há, com efeito, à míngua de qualquer ativo
passível de liquidação neste processo, razão jurídica e econômica para se prosseguir com a execução coletiva, o que não impede
que os credores venham, pela via própria, buscar a satisfação de seu crédito em processos de execução individual. Esse é o
entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: FALÊNCIA - ENCERRAMENTO - AUSÊNCIA DE BENS A ARRECADAR POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO FALIMENTAR - MEDIDA QUE NÃO EXTINGUE AS OBRIGAÇÕES DA
FALIDA, NÃO OBSTA EVENTUAL PROCEDIMENTO PENAL NEM IMPEDE POSSÍVEL AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
SÓCIOS - ART 82 E §§ DA LEI N° 11.101/2005 - APELO DESPROVIDO (9158904-87.2008.8.26.0000 Apelação Com Revisão /
Crimes Falimentares, Órgão julgador: Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Relator (a): Elliot Akel, Data do julgamento:
04/03/2009)
O emérito professor Manuel Justino Bezerra Filho (Jurisprudência da Nova Lei de Recuperação de Empresas
e Falências, RT, 2006, pp. 342/344) também demonstra, com farta jurisprudência, que o encerramento da falência é medida
que se impõe em casos como o dos autos. Ou seja, não há motivo para a continuidade deste processo falimentar, podendo-se
afirmar, à luz da inexistência de ativo passível de liquidação, que a postergação da tramitação apenas para cumprimento de
medidas burocráticas não trará benefício prático ao credor ou credores da massa falida. É o que basta, forçoso reconhecer, para
a prolação da presente sentença de encerramento. Posto isso, declaro encerrada a falência da YBEL EQUIPAMENTOS LTDA.,
subsistindo as suas obrigações na forma do artigo 158 da Lei 11.101/05. Expeçam-se o edital do artigo 156, parágrafo único, da
Lei 11.101/05, e as comunicações necessárias. Deixo de fixar remuneração ao Administrador Judicial em razão da incapacidade
de pagamento da massa falida. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de dezembro de 2018.

2ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais
EDITAL RELAÇÃO DE CREDORES, (ART. 7º, § 2º DA LEI 11.101/05) COM PRAZO DE 10 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO
CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES (ART. 8º DA LEI 11.101/05) EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE FALÊNCIA DE
OSPER TEC CONSTRUTORA LTDA, PROCESSO Nº 1117205-39.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA
FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e possam se
interessar, em especial os credores, nos autos da FALÊNCIA de OSPER TEC CONSTRUTORA LTDA., que após verificação dos
créditos feita pelo responsável técnico da Administradora Judicial Brasil Trustee Assessoria e Consultoria Ltda., nos termos do
artigo 7º da Lei 11.101/2005, nos autos do processo nº 1117205-39.2014.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências
e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, determinou-se a publicação da lista de credores a que se refere o §2º,
do mesmo artigo, cujos credores e respectivos créditos, conforme apurados, após o prazo e condições previstos no artigo 8º, da
Lei de Recuperação Judicial e Falência, serão admitidos no mencionado processo com a inclusão no Quadro Geral de Credores,
informando, ainda, a Administradora Judicial que os relatórios e documentos que fundamentaram as definições dos respectivos
créditos se encontrarão à disposição das pessoas referidas no mesmo art. 8º, no seu endereço comercial desta cidade, situado
na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 210, cjs. 74 e 83, República - São Paulo/SP CEP: 01048-000, de segunda à sexta-feira,
durante o horário comercial, ou por meio do telefone (11) 3258-7363, ou, ainda, poderão solicitar os relatórios das avaliações
de crédito através do e-mail contato@brasiltrustee.com.br. Ademais, para que não aleguem ignorância, os credores deverão
conferir as alterações de seus direitos no confronto entre a 1ª e 2ª Lista de Credores. São os credores e seus respectivos
créditos, em suas respectivas classes. Relação de Credores: CLASSE VI QUIROGRAFÁRIOS Banco Bradesco S/A, R$
77.639,23; Monte Cassino Empreendimentos Imobiliários Ltda., R$ 1.082.312,32. Subtotal Classe VI: R$ 1.159.951,55. TOTAL
GERAL: R$ 1.159.951,55. E, para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2019.
EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE FALÊNCIA
DE NEAPOLIS VIAGENS E TURISMO LTDA (EXTENSÃO DA FALÊNCIA), CNPJ Nº 05.437.502/0001-06. PROCESSO Nº
1032754-13.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central
Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e possam se interessar, em especial os credores, nos autos da FALÊNCIA
de NEÁPOLIS VIAGENS E TURISMO LTDA., que após verificação dos créditos feita pelo responsável técnico da Administradora
Judicial Brasil Trustee Assessoria e Consultoria Ltda., nos termos do artigo 7º da Lei 11.101/2005, conforme petição de fls.,
por r. despacho exarado nos autos do processo nº 1032754-13.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, determinou-se a publicação da lista de credores a que se refere o §2º,
do mesmo artigo, cujos credores e respectivos créditos, conforme apurados, após o prazo e condições previstos no artigo 8º, da
Lei de Recuperação Judicial e Falência, serão admitidos no mencionado processo com a inclusão no Quadro Geral de Credores,
informando, ainda, a Administradora Judicial, que os relatórios e documentos que fundamentaram as definições dos respectivos
créditos, encontram-se à disposição das pessoas referidas no mesmo art. 8º, no seu endereço comercial desta cidade, situado
na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 210, cjs. 74 e 83, República - São Paulo/SP CEP: 01048-000, de segunda à sexta-feira,
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, liberado nos autos em 05/04/2019 às 11:19 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1117205-39.2014.8.26.0100 e código 6B6A5C1.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da Lei, etc.

