
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS DE NOVO 

HAMBURGO – RS. 

 

PROCESSO Nº 1070008176-3 

FALÊNCIA DE  

FUGGARE ARTEFATOS DE COURO LTDA.   

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA 

DE FUGGARE ARTEFATOS DE COURO LTDA., atento ao disposto na Meta 2 do 

CNJ, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., fim de dizer e requerer o que segue:  

 

 1 – Excelência, os pagamentos efetuados através dos alvarás 

judiciais de fls. 770/771, esgotaram o ativo realizado no processo falimentar, o que leva o 

Requerente a apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO previsto no artigo 131 

do D. L. 7.661/45, postulando o imediato encerramento do processo falimentar por 

sentença, visto que, esgotado o ativo realizado na Falência, não se justifica mais o 

prosseguimento deste feito.  

 

 2 – Desde logo informa que deixa de apresentar a prestação de 



contas prevista no art. 22, III, “r”, do mesmo Diploma, uma vez que já prestou contas, nas 

épocas próprias, de todos os valores que movimentou, já tendo suas contas fiscalizadas 

pelo Ministério Público e aprovadas por este MM. Juízo.   

 

 3 – Finalmente, requer a juntada da guia de recolhimento da 

contribuição dos segurados ao INSS, levantada através do alvará de fls. 770. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

  

 NOVO HAMBURGO, 28 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALÊNCIA DE FUGGARE ARTEFATOS DE COURO LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 I – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

 

 

 Conforme dos autos consta, todas as importâncias foram 

movimentadas mediante autorização judicial e prestadas as contas individualmente.                 

 Diante disto, estando os documentos comprobatórios das despesas 

já entranhados nos autos do processo falimentar ou no incidente de prestação de contas em 

apenso aos volumes iniciais do feito, e tendo sido oportunizada, nas épocas próprias, a 

manifestação do Falido e do Ministério Público acerca dos mesmos, o Requerente deixa de 

prestar novamente contas, para evitar tautologia.  

 Assim, em virtude de já ter prestado contas nas épocas próprias, 

desde logo passa abordar as matérias previstas no artigo 155 do Diploma Falimentar.  

 



 II – DO VALOR DO ATIVO: 

 

 O ativo da Falida arrecadado no processo falimentar era composto 

exclusivamente pelos bens móveis e veículos arrecadados no processo falimentar, conforme 

consta a fls. 154, que foram alienados em leilão pelo montante de R$ 15.930,00 (quinze mil, 

novecentos e trinta reais) e por uma importância de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois 

reais), depositada pelo Falido em razão de transação penal (fls. 712).  

 Segundo os últimos cálculos periciais vindos aos autos para fins 

de atualização do ativo, em 18/12/2013, o valor atualizado do montante arrecadado no 

processo falimentar importava em R$ 25.869,12 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e 

nove reais e doze centavos). 

 Acrescente-se que todos os valores arrecadados para a Massa  

foram depositados judicialmente no Banrisul S/A., e utilizados na medida das suas 

necessidades. Além disto, todos os levantamentos de valores junto ao Banrisul foram 

realizados através de alvarás judiciais.  

 

 III – DO VALOR DO PASSIVO E DOS PAGAMENTOS 

FEITOS AOS CREDORES: 

 

 Considerando a indigência da Massa somente foi possível o 

pagamento parcial dos créditos trabalhistas, que importou em R$ 18.348,11 (dezoito mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e onze centavos), do INSS incidente sobre os créditos 

trabalhistas, no montante de R$ 986,06 (novecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), dos 



honorários de síndico, no valor de R$ 1.352,96 (um mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e 

noventa e seis centavos) e dos honorários periciais, no valor de R$ 540,96 (quinhentos e 

quarenta reais e noventa e seis centavos). 

 Portanto, o processo falimentar está sendo encerrado mediante o 

pagamento de todas as despesas com sua administração, inclusive dos profissionais que nele 

militam, do pagamentos em rateio aos credores trabalhistas e do recolhimento do INSS 

incidente sobre tais créditos trabalhistas. 

 Em assim sendo, como corolário da situação antes exposta, os 

Falidos permanecerão responsáveis pelos créditos que não foram pagos na Falência, ou seja, 

pelos saldos dos créditos trabalhistas e pelo montante dos créditos fiscais e encargos da massa 

habilitados no processo falimentar constantes do Quadro Geral de Credores de fls. 729. 

 

 IV – CONCLUSÃO: 

 

 ISTO POSTO, requer se digne V. Exa. julgar encerrado o 

processo falimentar, por esgotamento do ativo no pagamento parcial dos créditos trabalhistas. 

É o RELATÓRIO! 

 

 NOVO HAMBURGO, 28 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


