
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA MM. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

MONTENEGRO - RS. 

 

PROCESSO Nº.1040003232-9 

FALÊNCIA DE 

EXTRATOS BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE 

EXTRATOS BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, vem, respeitosamente, a 

presença de V. Exa., a fim de apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO, eis que 

negativa a Falência, postulando o imediato encerramento do processo falimentar após a oitiva 

do culto representante do Ministério Público. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 MONTENEGRO, 05 DE AGOSTO DE 2014. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 



FALÊNCIA DE EXTRATOS BRASIL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 A Devedora encontrava-se em regime de concordata preventiva, 

a qual descumpriu reiteradamente, o que ensejou sua decretação de quebra. A Falência foi 

decretada em 17 de dezembro de 2008 por decisão do Eg. TJRGS proferida em sede de 

apelação, tendo sido nomeada Síndica a então Comissária da concordata, Marília Müller. 

 O Requerente somente assumiu o encargo de síndico em 16 de 

outubro de 2010, quase dois anos após a decretação de quebra. 

 Neste período anterior à sua assunção, nenhum ato relevante foi 

realizado no processo falimentar. Não houve a arrecadação de bens ou livros da Falida, o 

que inviabilizou na realização de perícia contábil e a apresentação do relatório do art. 22, 

III, “e” da atual Lei de Falências. 

 Ao assumir o encargo este Síndico procedeu a arrecadação dos 

direitos e ações sobre o imóvel no qual funcionava a Falida, único bem que localizou para 

arrecadação. 



 Contudo, o Requerente desconhecia a existência de ação na qual 

a vendedora do imóvel postulava a rescisão do contrato de compra e venda (ação 

reivindicatória nº 1070003061-5), que acabou sendo julgada procedente, conforme 

comprovam as cópias da sentença em anexo. 

 Em razão da procedência daquele feito, a Massa restou sem 

ativos capazes de justificarem o prosseguimento do feito. Isto por que, mesmo tendo sido a 

ação parcialmente procedente, os valores devidos pela Falida à TANINO MIMOSA 

LTDA. são muito superiores aqueles que a primeira tem a receber da segunda e, em razão 

da compensação, com certeza restará a Massa devedora da Autora da ação reivindicatória. 

 Assim sendo, considerando que a Falência é negativa, não há 

mais quaisquer motivos que autorizem o prosseguimento deste feito, ainda que, 

lamentavelmente, a atual Lei de Falências não contemple previsão especifica para as 

falências negativas ou frustradas, ao contrário do D. L. 7.661/45. 

 No caso vertente, nada se pode apurar quanto a existência de 

indícios de crimes falimentares ou acerca das reais causas da Falência, uma vez que, 

conforme já referido, não foram arrecadados quaisquer livros ou documentos da Falida.  

 Diante de tal quadro, mesmo na falta de previsão legal no atual 

Diploma Falimentar, o encerramento imediato da Falência é medida que se impõe, uma vez 

que, na ausência de quaisquer ativos capazes de suportar o pagamento de credores da 

Falida, não subsistem razões que justifiquem o prosseguimento do processo falimentar. 

 Como corolário, remanescem a cargo da Falida as 

responsabilidades civis, trabalhistas e tributárias decorrentes de seu passivo junto aos seus 

credores  quirografários, trabalhistas e fiscais, visto que em razão do estado de 



miserabilidade da Massa, nenhum credor foi pago no processo falimentar. 

 É o relatório! 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 MONTENEGRO, 05 DE AGOSTO DE 2014. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    


