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

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

 

PROCESSO Nº 105.000281-7 

FALÊNCIA DE  

NAVALHAS JUCHUM LTDA.. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE NAVALHAS 

JUCHUM LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de 

apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO previsto no art. 131 do D. 

L. 7.661,45, postulando o imediato encerramento do feito por sentença, visto que 

esgotado o ativo realizado na Falência, não se justificando mais o prosseguimento 

do processo falimentar.  

 Desde logo informa que deixa de apresentar a prestação 

de contas prevista no art. 69 do mesmo Diploma, uma vez que somente 

movimentou valores através de alvarás judiciais, dos quais já prestou contas nos 

autos, nas épocas próprias. 



 Finalmente, requer a liberação do saldo de seus 

honorários, que se encontram reservados na conta nº 0290.166055.0.22, conforme 

consta do extrato em anexo.   

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

  

 NOVO HAMBURGO, 15 DE SETEMBRO DE 2009. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FALÊNCIA DE NAVALHAS JUCHUM LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO  

 

 

 

  

 

 A Falência foi decretada em 05 de outubro de 1998, 

tendo o Requerente assumido as funções de Síndico em 11 de novembro do mesmo 

ano. 

 No termo de declarações de fls. 97 o Falido alegou que 

detinha algumas máquinas penhoradas sob depósito. Instado a apresentar tais bens, o 

Falido alegou que os mesmos foram furtados, juntando a comunicação de fls. 119.  

 Ao que tudo indicava, a Falência era negativa, tanto que 

chegou a ser publicado o edital do art. 75 do D. L. 7.661/45 e apresentado o relatório 

de encerramento (fls. 163/166).  

 O encerramento do processo falimentar não chegou a 

consumar-se diante de notícias de que a Falida possuiria um imóvel na cidade de 



Campina Grande, estado da Paraíba (fato que não se comprovou, conforme ofício de 

fls. 202) e das denúncias de fls. 172/173que redundaram na realização da audiência 

de fls. 210/211 e da audiência de fls. 242/243. Lamentavelmente, os bens referidos 

nas denúncias nunca foram localizados. 

 Posteriormente, a Pactum Consultoria Empresarial Ltda. 

depositou a favor da Massa a importância de R$ 23.586,41 (vinte seis mil 

quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), relativa ao pagamento de 

ação judicial que recuperou valores pagos indevidamente a título de contribuição ao 

FINSOCIAL.  

 Posteriormente a Justiça Federal remeteu para a Massa a 

importância de R$ 30.539,96 (trinta mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e 

seis centavos). Portanto, o ativo apurado na Falência totalizou o montante de R$ 

54.126,37 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte seis reais e trinta e sete centavos), 

em valores históricos. 

 Já o passivo também em valores históricos atingiu o 

montante de R$ 644.480,35 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e 

oitenta reais e trinta e cinco centavos).  

 O ativo apurado na Falência foi utilizado no pagamento 

dos profissionais que atuaram na Falência e no pagamento em rateio dos créditos 

trabalhistas, restando a cargo da Falida o saldo de tais créditos bem como de todos os 

demais credores constantes do quadro geral de credores de fls. 293.  

 FACE AO EXPOSTO, tendo sido esgotado o ativo 

realizado no processo falimentar no pagamento em rateio dos créditos trabalhistas, 

impõe-se o imediato encerramento da Falência, eis que o processo não terá mais 



qualquer utilidade para os credores daqui para frente. È o relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 15 DE SETEMBRO DE 2009. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 


