
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA MM. VARA DE FALÊNCIAS DA COMARCA 

DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

PROCESSO Nº 105.0012280-6 

FALÊNCIA DE 

SÓ DOCÊS COML. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE SÓ DOCÊS COMERCIAL 

DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de 

apresentar a primeira via do RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO, previsto no art. 75 do D. 

L. 7.661/45, postulando a formação dos autos do inquérito judicial falimentar. 

 Para instrução do inquérito requer sejam transladadas as peça de fls. 

123/124, 129, 143/145, 146/147, 184, 202, 205/212, 216 e 218/219.    

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 06 AGOSTO DE 2008. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

 

 



FALÊNCIA DE LEJO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

    (ART. 75, § 2º, DO D. L. 7.661/45) 

 

 

 

 

 I - DAS CAUSAS DA FALÊNCIA: 

 

 As causas da Falência são totalmente desconhecidas, visto que os 

Falidos nunca apresentaram os livros e documentos contábeis da Falida, bem como deixaram de 

prestar as declarações do art. 34 do D. L. 7.661/45 em Cartório. 

 Conforme dos autos constam o Falido Josias dos Santos foi intimado 

para cumprir o disposto no art. 34 do Diploma Falimentar anterior. Contudo, o Falido jamais 

cumpriu com tal determinação estando hoje em local ignorado até mesmo pela procuradora que 

constituiu nos autos.  

 Portanto a conduta do Falido tornou totalmente impossível a apuração 

acerca das reais causas da Falência. 

 

  

 II – DO ATIVO E DO PASSIVO: 

 

 O Ativo da Falida era exíguo, constituído pelos bens relacionados nos 

autos a fls. 129, no Auto de Lacração e Depósito, excetuados os dois caminhões de bombeiros ali 



referidos, que pertenciam à Guarnição local. Os bens não chegaram a ser avaliados, pois foram 

desviados pelo Falido. Hoje a Falência é negativa.  

 O Passivo da Falida é desconhecido, pois nenhum credor, nem mesmo 

o requerente da Falência habilitou-se no processo falimentar. 

 

 

 III – DA CONDUTA DOS FALIDOS. DOS CRIMES 

FALIMENTARES: 

 

 Após a decretação da Falência, o Falido permaneceu na posse dos bens 

arrecadados no processo falimentar (fls. 129), mas simplesmente desapareceu, levando consigo 

tais bens, sem nunca ter comparecido ao processo falimentar para prestar as declarações do art. 34 

do D. L. 7.661/45, depositar em Juízo os livros obrigatórios e prestar contas dos bens que detinha 

em depósito.  

 Assim agindo, o Falido JOSIAS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

mecânico, filho de Arnaldo dos Santos, portador da CI nº 2045835599, atualmente em local 

ignorado, incorreu nos seguintes crimes falimentares:  

 a) Desvio de bens, conduta tipificada no art. 188, III, do D. L. 

7.661/45; 

 b) Supressão total dos livros obrigatórios, delito previsto no inciso 

VIII, do art. 188 do D. L. 7.661/45.   

 

 

 IV – CONCLUSÃO:  

 

 FACE AO EXPOSTO, concluímos pela necessidade de formação dos 

autos do Inquérito Judicial Falimentar, para denúncia imediata do Falido, visto que os fatos estão 

provados nos autos, sendo desnecessária a designação de audiência, bem como pelo imediato 

encerramento do processo falimentar, eis que a Falência é negativa, não sendo justificável o seu 



prosseguimento. É o relatório! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 06 DE AGOSTO DE 2008. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

                          

 

  


