
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. VARA DE FALÊNCIAS E 

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO – RS. 

  

 

PROCESSO Nº.1070017442-7 

FALÊNCIA DE  

ALTACOR IND. E COM. DE TERMOPLÁSTICOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE ALTACOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TERMOPLÁSTICOS LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a 

fim apresentar o  

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO  

 

previsto no artigo 155 da atual Lei de Falências, postulando o imediato 

encerramento do feito por sentença, nos moldes previstos no art. 156 do mesmo 

Diploma. 

 Desde logo informa que deixa de apresentar a prestação 



de contas prevista no art. 154 da Lei Nova, uma vez que não movimentou valores 

da Massa. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE SETEMBRO DE 2013. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALÊNCIA DE ALTACOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

TERMOPLÁSTICOS LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

       (ART. 155 DA L.F.) 

 

 

 

 

 A Devedora teve sua Falência decretada no dia 05 de 

outubro de 2007, em razão de pedido de autofalência sendo nomeado 

Administrador Judicial o Requerente, conforme consta à fls. 113/115.  

 Tão logo foi compromissado (fls. 120), o Requerente 

buscou arrecadar bens existentes na sede da Falida, contratando serviço de 

vigilância para cuidar da guarda dos mesmos até o leilão. Foram arrecadados bens 

móveis e imóveis na Falência, sendo o imóvel avaliado no montante de R$ 

534.000,00, (quinhentos e trinta e quatro mil reais), e os bens móveis avaliados em 

R$ 4.380,00 (quatro mil, trezentos e oitenta reais). 

 Os bens arrecadados foram leiloados em 28 de fevereiro 

de 2008 (fls. 237) pelo montante de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil 

reais). 

 



 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores 

(fls. 500/502), e o relatório do art. 22, III, “e” da Lei de Falências (fls. 566/570).  

 O ativo realizado no processo falimentar foi utilizado 

no pagamento das despesas com a administração da Falência, no pagamento 

integral dos créditos trabalhistas e parcial dos créditos fiscais da União e do INSS 

até o limite das forças da Massa. 

 O alvará de fls. 902, que está sendo objeto de prestação 

de contas nesta data, permitiu o levantamento do saldo das disponibilidades da 

Massa, que foram utilizadas no pagamento do saldo dos honorários periciais e em 

recolhimentos a favor do INSS, os quais esgotaram o ativo, bem como quaisquer 

possibilidades de pagamentos dos demais credores. 

 Assim, remanescem a cargo do Falido as 

responsabilidades pelo pagamento do saldo dos créditos fiscais e da integralidade 

dos créditos privilegiados e quirografários constantes do Quadro Geral de 

Credores de fls. 500/502.   

   Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o saldo do passivo habilitado no processo falimentar – nada mais resta a 

se fazer que não encerrar esta Falência. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE SETEMBRO DE 2013. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

  


