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FALÊNCIAS DE  

SMBB IND. E COM. DE BOLSAS LTDA e TESTA FATTA COM. DE BOLSAS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DAS MASSAS 

FALIDAS DE SMBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. e TESTA 

FATTA COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. 

Exa., a fim de apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO, eis que negativa a 

Falência, como segue: 

  

 1 – Excelência, considerando que a Falência é negativa, 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. 

 



 2 – Diante disto, o Requerente apresenta o relatório de 

encerramento em anexo, informando que não tem contas a prestar nos autos, visto que 

nenhum valor foi arrecadado ou movimentado na Falência e postulando a intimação do 

Ministério Público para que tome conhecimento do presente, especialmente sobre a 

existência de crime falimentar em tese. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 30 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALÊNCIA DE SMBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA. e TESTA 

FATTA COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA.. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

 A Falência da SMBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BOLSAS LTDA. foi decretada em 1º de agosto de 2011 e em 17/07/2012 foi estendida 

para a coligada TESTA FATTA COMÉRCIO DE BOLSAS LTDA.. 

 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 contábeis da Falida.  

 Isto porque, o representante legal da Falida descumpriu 

reiteradamente determinações judiciais para apresentar os livros obrigatórios.  

 Já em 04 de agosto de 2011 o Requerente informava que, 

segundo informações obtidas junto ao Contador Leandro Kolling, a Falida não escriturava 



os livros contábeis obrigatórios, conforme declaração de fls. 359. O Ministério Público foi 

intimado acerca de tais informações e manifestou-se a fls. 407. 

 Somente após audiência de fls. 880/881º Falido veio a informar 

nos autos (fls. 897) que possíveis livros contábeis estariam a disposição do Juízo, quando 

sua obrigação legal era depositá-los em Cartório tão logo intimado da Falência. 

 A ausência de escrituração contábil constitui-se em crime 

falimentar, conforme dispõe o art. 178 da Lei de Falências. 

 Considerando tratar-se, em tese, de crime continuado, pois os 

documentos foram sonegados ao longo da Falência, entende que deva ser cientificado o 

Ministério Público para fins de interposição de eventual ação penal. 

 Da mesma forma, não foram localizados quaisquer bens móveis 

ou imóveis para serem arrecadados na Falência, sendo que o Falido informou na aludida 

audiência que todos os bens que compunham o acervo da Falida foram removidos e 

alienados pela Justiça do Trabalho. O Requerente tem conhecimento de tais fatos mas, pela 

ausência de escrituração contábil, não pode afirmar que TODOS os bens da Empresa tenha 

sofrido constrição judicial e sido alienados pela Justiça Laboral. 

  Em resumo, a Falência é negativa eis que não foram 

arrecadados quaisquer bens no processo falimentar, não existindo a menor possibilidade de 

pagamento dos credores. 

 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, que 



como execução coletiva, tem como escopo justamente a realização de ativos do falido para 

pagamento dos credores. 

 É o relatório! 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 30 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL  

   


