
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. 3ª VARA DA COMARCA DE 

SAPIRANGA - RS. 

 

PROCESSO Nº. 103.0013015-6 

FALÊNCIA DE  

COUROS NOVA HARTZ LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE COUROS NOVA HARTZ 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. 

 SAPIRANGA, 08 DE FEVEREIRO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL  



FALÊNCIA DE COUROS NOVA HARTZ 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, nada se pode apurar quanto a 

existência de indícios de crimes falimentares ou acerca das reais causas da 

Falência, uma vez que não foram arrecadados quaisquer livros ou documentos do 

Falido.  

Conforme se verifica a fls. 311, v., a Falida Carina 

Vanusa Costa foi intimada para depositar a relação de credores em Cartório e 

comparecer para cumprimento do disposto no art. 104 da atual Lei de Falências. A 

Falida quedou-se inerte, sem cumprir às determinações do Juízo Falimentar, eis 



que jamais compareceu em Juízo para prestar declarações ou depositar os livros e 

documentos contábeis em Cartório. 

Da mesma forma, 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 subsistem razões que justifiquem o 

prosseguimento do processo falimentar. 

Por outro lado, incumbe ao Ministério Público, se este 

julgar pertinente, adotar as medidas cabíveis em relação à Falida Carina Vanusa 

Costa que não atendeu às determinações do Juízo Falimentar, incorrendo em crime 

de desobediência, conforme previsto no P.U. do Art. 104 do atual Diploma 

Falimentar.      

É o relatório! 

 

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

SAPIRANGA, 08 DE FEVEREIRO DE 2011. 

 

ERNESTO FLOCKE HACK 

ADMINISTRADOR JUDICIAL    


