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

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO – RS. 

 

PROCESSO Nº 1050002795-1 

FALÊNCIA DE 

CIDON DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA. 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CIDON DO 

BRASIL REPRESENTAÇÕES 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, 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, 16 DE JUNHO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO 

  



       FALÊNCIA DE CIDON DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA.  

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 I – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

 

 Para emprestar maior transparência à sua administração, 

o Requerente abdicou de movimentar recursos da Massa na forma prevista no artigo 

63, IV c/c 209, ambos da L. F.. 

 Conforme dos autos consta, todas as importâncias foram 

movimentadas por alvará judicial e prestadas as contas individualmente. Diante 

disto, estando os documentos comprobatórios das despesas já entranhados nos autos 

do processo falimentar, e tendo sido oportunizada, nas épocas próprias, a 

manifestação do Falido e do Ministério Público acerca dos mesmos, o Requerente 

deixa de prestar novamente contas nos autos. 

 Assim, em virtude de já ter prestado contas nas épocas 

próprias, desde logo passa abordar as matérias previstas no artigo 131 do Diploma 

Falimentar. 



 

 II – DO VALOR DO ATIVO: 

 

 O ativo da Falida arrecadado no processo falimentar era 

composto por uma chácara própria para criação de cavalos, localizada no distrito de 

Lomba Grande, duas éguas com registro e alguns bens móveis. 

 Avaliados os bens, estes foram objetos de leilões 

judiciais, sempre tendo como preço mínimo o valor de avaliação. 

 Conforme consta do termo de leilão de fls. 586/587, o 

imóvel e suas benfeitorias foram alienados pelo montante de R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinqüenta mil) em quatro de outubro de 2002. Posteriormente, através 

de informação do Registro de Imóveis tomou-se conhecimento de que, em data 

anterior à Falência, parte do imóvel havia sido alienado na Justiça do Trabalho, o 

que obrigou que se procedesse à redução da avaliação em R$ 25.670,00 (vinte cinco 

mil seiscentos e setenta reais), com redução idêntica no preço da arrematação, de 

molde que o Arrematante não sofresse prejuízos. No leilão realizado no dia 05 de 

agosto de 2003 foi arrecadada a importância de R$ 900,00 (novecentos reais), com a 

venda de uma égua e no leilão do dia 24 de maio de 2004 foi arrecadado o montante 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) com a venda de outra égua, encerrando-se assim a 

fase de realização do ativo, arrecadando-se, em valores históricos, o montante de R$ 

625.730,00 (seiscentos e vinte cinco mil setecentos e trinta reais).        

 

 III – DO VALOR DO PASSIVO E DOS 

PAGAMENTOS FEITOS AOS CREDORES: 



 

 Por incrível que pareça, a Massa teve disponibilidades 

para pagar integralmente todos os credores da Falida, fato até então inédito na 

história desta Vara de Falência!!!  

 O passivo da Falida era composto por créditos 

trabalhistas, fiscais, por encargos da massa e quirografários e, conforme consta do 

Quadro Geral de Credores publicado à fls. 920, cifrava-se em R$ 664.501,33 

(seiscentos e sessenta e quatro mil quinhentos e um reais e trinta e três centavos), do 

qual foram abatidas as multas fiscais quando do pagamento dos créditos tributários. 

 Após terem sido liquidados pela Massa todos os créditos 

habilitados na Falência e inclusive pagas as despesas com administração do processo 

falimentar, remanesceram na conta da mesma as importâncias de R$ 129.350,61 

(cento e vinte nove mil trezentos e cinqüenta reais e sessenta e um centavos) e R$ 

912,85 (novecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), que foram pagas aos 

Falidos através dos alvarás de fls. 1108 e 1117. 

 Assim sendo, não restaram quaisquer obrigações a cargo 

dos Falidos e, ao contrário do que ocorre normalmente, estes fizeram jus ao rateio 

entre eles do saldo das disponibilidades da Massa após terem sido pagos 

integralmente os credores habilitados no processo falimentar.       

 

 IV – CONCLUSÃO: 

 

 FACE AO EXPOSTO, tendo sido liquidado o passivo 

da Falida com o produto do ativo realizado na Falência e inclusive disponibilizado o 



saldo destes aos Falidos, pode-se afirmar que o processo falimentar cumpriu 

integralmente com suas finalidades, não existindo mais qualquer óbice ao seu 

encerramento. É o RELATÓRIO!. 

 

 NOVO HAMBURGO, 16 DE JUNHO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 

      

       


