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

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS.

PROCESSO Nº 1070015641-0

FALÊNCIA DE

EDITORA CIDADE LTDA.

O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE EDITORA CIDADE LTDA., vem, respeitosamente, a presença de 

V.  Exa.,  a  fim  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.

N. HAMBURGO, 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

ERNESTO FLOCKE HACK



ADMINISTRADOR JUDICIAL

FALÊNCIA DE EDITORA CIDADE LTDA.

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO

Considerando que a Falência é negativa, bem como que 

nenhum  credor  habilitou-se  no  processo  falimentar,  nem  mesmo  o  credor 

requerente  da  Falência,  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,  o Sr. Perito  Contábil  não apurou a 

ocorrência  de crimes  falimentares  no laudo pericial  de fls.  274/280, eis  que a 

Falida mantinha escrituração contábil regular. 

Por  outro  lado,  a  perícia  apurou  que  a  situação  da 

empresa  era  desesperadora  “...  sem  qualquer  possibilidade  de  reversão  da  

situação financeira...”. Para exemplificar, o índice de liquidez corrente da Falida 

era igual a zero, o que indica que a mesma não tinha quaisquer disponibilidades 

para pagar seus credores. Ademais, no balanço de 31/12/08, o Sr. Perito Contábil 

verificou que a Falida praticamente  não detinha bens e direitos contabilizados, 



conforme exposto a fls. 06 do Laudo Pericial, o que justifica plenamente o fato da 

Falência ser negativa, eis que não foram localizados quaisquer bens móveis ou 

imóveis para serem arrecadados na Falência.

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 existem quaisquer razões que justifiquem o 

prosseguimento do processo falimentar.

É o relatório!

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO.

N. HAMBURGO, 14 DE DEZEMBRO DE 2009.

ERNESTO FLOCKE HACK

ADMINISTRADOR JUDICIAL


