
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS DE NOVO 

HAMBURGO – RS. 

 

PROCESSO Nº 105.0008823-3 

FALÊNCIA DE  

SUL CONSTRUTORA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE SUL CONSTRUTORA LTDA., vem, respeitosamente, a presença 

de V. Exa. a fim de apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

previsto no artigo 156 da atual Lei de Falências, postulando o imediato 

encerramento do processo falimentar por sentença, visto que esgotado o ativo 

realizado na Falência no pagamento dos credores trabalhistas, da remuneração dos 

profissionais que atuaram no feito e, de forma parcial, dos créditos da Fazenda 

Nacional, não se justificando mais o prosseguimento do processo falimentar.  

 Desde logo informa que deixa de apresentar a prestação 

de contas prevista no art. 154 do mesmo Diploma, uma vez que somente 



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

épocas próprias. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 02 DE ABRIL DE 2012. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FALÊNCIA DE SUL CONSTRUTORA LTDA.  

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

        

 

 

 

 

 

 A Devedora teve sua Falência decretada, a pedido de 

terceiro, em data de 12 de março de 2007, sendo nomeado Administrador Judicial 

o advogado que a esta subscreve.  

 Expedido mandado de fechamento da empresa, a Sra. 

Oficial de Justiça informou que a mesma já não funcionava no local a mais de dois 

anos.  

 O Administrador Judicial não localizou quaisquer bens 

da Falida passiveis de arrecadação no processo falimentar.  

 Os Falidos não foram localizados para serem intimados 

pessoalmente da Falência, sendo então intimados por edital. 

 Decorrido o prazo do edital e na ausência de 

arrecadação, este Administrador Judicial apresentou o relatório de encerramento 

de fls. 154/156, sendo publicado o aviso previsto no art. 75 do Diploma Falimentar 



anterior. 

 Em razão da remessa das importâncias constantes à fls. 

173 pelo JECRIM ao Juízo Falimentar, houve o pagamento dos honorários de 

síndico e das custas judiciais apuradas no feito.  

 Na ausência de habilitação de qualquer credor 

trabalhista o saldo das disponibilidades da Massa foi liberado a favor da Fazenda 

Nacional, o que esgotou o ativo realizado no processo falimentar.    

 Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o saldo das obrigações da Falida para com a Fazenda Nacional, nada mais 

resta a se fazer que não encerrar esta Falência, remanescendo a cargo dos Falidos o 

saldo dos créditos da Fazenda Nacional. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 02 DE ABRIL DE 2012. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL                          

        


