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

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

PROCESSO Nº 1050026979-3 

FALÊNCIA DE  

FERMAT IND. DE FERRAMENTAS E MATRIZES LTDA. 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE FERMAT INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS E MATRIZES 

LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de apresentar o 

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO previsto no artigo 155 do atual Diploma 

Falimentar, postulando o imediato encerramento do processo falimentar por 

sentença, nos moldes previstos no art. 156 do mesmo Diploma, visto que encontra-

se totalmente 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. 154 da Lei Nova, 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, 11 DE MAIO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 



FALÊNCIA DE FERMAT INDÚSTRIA DE FERRAMENTAS E 

MATRIZES LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

       (ART. 155 DA L.F.) 

 

 

 

 

 A Devedora teve sua Falência decretada no dia 23 de 

agosto de 2006, sendo nomeado Administrador Judicial o Requerente, conforme 

consta à fls. 69/70.  

 Tão logo foi compromissado (fls. 97), o Requerente 

buscou arrecadar bens da Falida, mas esbarrou na inexistência de bens móveis e 

imóveis, eis que a empresa já não funcionava há muitos anos e teve o imóvel 

industrial vendido em leilão anteriormente a decretação de quebra, conforme já 

informava à fls. 101/102. 

 Os Falidos nunca foram localizados para prestarem as 

declarações e depositarem em Juízo os livros da Falida, o que inviabilizou a 

apresentação do relatório e a apuração de eventuais crimes falimentares.    

 A Massa arrecadou o montante de R$ 5.170,76 (cinco 

mil cento e setenta reais e setenta e seis centavos), obtidos através de alvará 



judicial expedido na execução cível nº 1060021310-2 da 1ª Vara Cível desta 

Comarca. 

 O ativo realizado no processo falimentar foi utilizado 

no pagamento das despesas com a administração da Falência, sendo que todo o 

saldo, no montante de R$ 4.321,69 (quatro mil, trezentos e vinte um reais e 

sessenta e nove centavos), foi utilizado no pagamento em rateio dos créditos 

trabalhistas e no recolhimento das contribuições do INSS incidentes sobre os 

valores pagos a tais credores.   

   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 trabalhistas e a integralidade dos créditos fiscais constantes do Quadro 

Geral de Credores de fls.247. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 11 DE MAIO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

  


