
EXMA.  SRA. DRA.  JUÍZA  DE  DIREITO  DA 2ª VARA DA COMARCA  DE 

MONTENEGRO -  RS 

 

PROCESSO Nº 1030008085-2 

FALÊNCIA DE 

C R BOHN & CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE C R BOHN 

& CIA. LTDA., por seu procurador infrafirmado vem, respeitosamente, a 

presença de V. Exa., a fim de apresentar o RELATÓRIO DE 

ENCERRAMENTO previsto no artigo 131 do D. L. 7.661/45, postulando o 

imediato encerramento do processo falimentar por sentença, visto que: a) 

decorridos quase catorze anos da decretação de quebra, não foram arrecadados 

quaisquer valores a favor da Massa; b) as máquinas que pertenciam a Falida, a esta 

altura dos acontecimentos, se ainda existem, devem estar totalmente sucateadas 

em razão do decurso do tempo transcorrido desde a decretação de quebra; c) o 

presente feito encontra-se elencado na META 2-CNJ, devendo ser encerrado de 

imediato.      

 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 nas 

épocas próprias. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 MONTENEGRO, 17 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  FALÊNCIA DE C R BOHN & CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

       (ART. 131 DO D. L. 7.661/45) 

 

 

 

 

 

 As reais causas da Falência não puderam ser objeto de 

apuração através de perícia contábil, visto que a Falida não mantinha escrituração 

contábil obrigatória, escriturando tão somente alguns livros fiscais. A Síndica 

anterior, embora tenha permanecido no exercício do encargo por mais de onze anos, 

jamais promoveu a realização da perícia contábil e, em conseqüência, não 

apresentou o relatório de que cuida o art. 103 do D. L. 7.661/45. Portanto, não pode 

apurar, neste processo falimentar, as reais causas da Falência.    

 Lamentavelmente, ao invés de arrecadar, avaliar e leiloar 

de pronto o maquinário da Falida, a Sindica anterior deixou tais bens na posse do 

próprio Falido, que acabou levando os mesmos para a Comarca de Farroupilha, em 

procedimento totalmente irregular e, como corolário, os bens acabaram envolvidos 



na falência de outra empresa.  

 As tentativas para  se recuperarem tais bens mostraram-se 

todas inexitosas, especialmente a partir d decisão adotada pelo Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Farroupilha, conforme consta à fls. 1152.  

 Assim, em sendo negativa a Falência, não subsistem 

quaisquer motivos para o prosseguimento do processo falimentar, eis que totalmente 

frustrada a presente execução coletiva a partir do perdimento dos bens da Massa pela 

inércia/inépcia da Síndica anterior.  

 Diante disto, não tendo a Massa pago quaisquer credores, 

remanescem a cargo do Falido todas as obrigações da Falida junto aos seus credores. 

 FACE AO EXPOSTO, opina no sentido do imediato 

encerramento do processo falimentar, eis que frustrado o pagamento dos credores 

neste feito, pois a Falência é negativa. É o relatório!!! 

 

 MONTENEGRO, 17 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO                     

  

 


