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

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

 

PROCESSO Nº 105.0012995-9 

FALÊNCIA DE 

HORST COM. E BENEF. DE COUROS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE HORST 

COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE COUROS LTDA., 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 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. 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. 

 

 NOVO HAMBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2010. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALÊNCIA DE HORST COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE 

COUROS LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida ingressou em Juízo com pedido 

de Concordata Preventiva, que foi deferido, sendo nomeado comissário da 

concordata o Síndico que a esta subscreve. 

 Desde o início, a conduta dos dirigentes da Falida, então 

Concordatária gerou sérias controvérsias nos autos, conforme já relatado na 

exposição referida na forma do artigo 103 do D. L. 7.661/45.    

 Para culminar, diante da falta de depósito da 1ª parcela 

da Concordata este Síndico postulou a rescisão do benefício legal, o que veio a ser 

deferido, com a abertura da Falência em 14 de março de 2005. (fls.461/464).   

 O Requerente procedeu a arrecadação dos bens da 

Falida, conforme consta à fls. 491/495 e 513/514.  



 Foi autorizada a contratação de serviços de vigilância 

para guarda e conservação dos bens da Falida, que foram avaliados no total de R$  

69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), como se observa através do 

laudo de fls. 539/540. 

 Em 10 de junho de 2008 foi realizado o leilão para a 

venda dos bens arrecadados na Falência, sendo apurado o montante de R$ 

69.400,00 (sessenta e nove mil e quatrocentos reais), tendo este MM. Juízo 

homologado o leilão.  

 Em 29 de outubro de 2008 foi realizado novo leilão, 

para a venda dos remanescentes, no qual foi apurada a importância de R$ 915,00 

(novecentos e quinze reais), encerrando-se aí a fase de realização do ativo. 

 A partir dos valores apurados com a realização do ativo 

foram liquidados os créditos trabalhistas e a restituição do Banco Sudameris S/A.. 

 Foram pagos os honorários dos profissionais que 

trabalharam no processo falimentar, e ainda as despesas com a remoção e depósito 

do passivo ambiental da Falida para local adequado.  

 O saldo do ativo foi disponibilizado a favor da Fazenda 

Nacional, o que esgotou as possibilidades de pagamento de quaisquer outros 

créditos.  

 Apresentado o relatório do art. 103 da Lei de Falências 

vigente à época, foram constatados indícios de crimes falimentares. 

 Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o saldo do passivo habilitado no processo falimentar – nada mais resta a 

se fazer que não encerrar esta Falência, remanescendo a cargo do Falido o saldo 



dos créditos da Fazenda Nacional bem como todos os demais créditos, ou seja, a 

integralidade dos demais créditos fiscais, quirografários e por encargos da massa, 

constantes do Quadro Geral de Credores de fls. 758/760. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO                                        


