
EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA MM. 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SAPIRANGA – RS. 

 

PROCESSO Nº.1050002477-5 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS NIANSO LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA 

DE CALÇADOS NIANSO LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim 

apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO previsto no artigo 155 do atual 

Diploma Falimentar, como segue: 

 

 1 – O Requerente postula o imediato encerramento do processo 

falimentar por sentença, nos moldes previstos no art. 156 do mesmo Diploma, visto que o 

ativo realizado na Falência se encontra totalmente esgotado, não se justificando mais o 

prosseguimento do processo falimentar.  

 

 2 - 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. 



 3 – Considerando que o saldo do ativo realizado deverá reverter 

integralmente a favor da Caixa Econômica Estadual – Agência de Fomento, requer a 

expedição de alvará judicial autorizando a mesma a proceder ao levantamento do saldo 

existente na conta nº.0416.996233.6.36. 

 

 4 – Requer ainda a expedição de alvará judicial autorizando o 

Requerente a levantar o saldo de seus honorários, ou seja, a importância de R$ 1.319,19 da 

conta nº.988945.6-94 da agência 0416. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 SAPIRANGA, 09 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FALÊNCIA DE CALÇADOS NIANSO LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 (ART. 155 DA LEI DE FALÊNCIAS) 

 

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida ingressou em Juízo com pedido de 

Concordata Preventiva, que foi deferido, sendo nomeado comissário da concordata o 

Administrador Judicial 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 22, III, “e” da atual Lei de Falências.    

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

Concordata, este Administrador Judicial postulou a rescisão do benefício legal, o que veio 

a ser deferido, com a abertura da Falência em 21 de julho de 2006. (fls. 580/583). A então 

Concordatária obteve efeito suspensivo contra o decreto falimentar junto ao TJRGS. No 

mérito foi negado provimento ao agravo e reaberta a falência (fls. 864). 

 O Requerente já havia procedido à arrecadação dos bens da 



Falida quando da decretação de quebra, conforme consta à fls. 633/635. Reaberta a falência 

o Requerente providenciou a imediata avaliação dos bens da Falida, bem como em seu 

leilão judicial. 

 Em 29 de outubro de 2009 foi realizado o leilão para a venda 

dos bens arrecadados na Falência, sendo apurado o montante de R$ 51.000,00 (cinqüenta e 

um mil reais), conforme consta a fls. 1082/1089. 

 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores (fls. 

1095/1101) e o relatório de que cuida o art. 22, III, “e” da Lei de Quebras (fls. 1132/1138), 

no qual relatou indícios de crimes falimentares.  

 A nova versão do Quadro Geral de Credores foi juntada fls. 

1282/1288, na qual se verificou a impossibilidade de pagamento dos créditos trabalhistas e 

das restituições em pecúnia. 

 Após a oitiva do Ministério Público, este MM. Juízo ordenou o 

pagamento das restituições em pecúnia, preferencialmente aos créditos trabalhistas (fls. 

1297/1298). 

 Em cumprimento a tal decisão, a Perícia constatou que os 

valores disponíveis na Massa somente iriam permitir o pagamento parcial da única 

restituição em pecúnia constante do Quadro Geral de Credores e assim, diante de tal 

quadro, foram pagos/reservados os honorários deste Administrador Judicial e do Sr. Perito 

Contábil, sendo que o saldo ativo deverá ser disponibilizado integralmente a favor do 

credor por restituição em pecúnia (Caixa Econômica Estadual – Agência de Fomento). 

 Portanto, serão suportados pela Massa os honorários dos 

profissionais que trabalharam no processo falimentar, as despesas com a remoção e leilão 

dos bens e parcialmente, a restituição em pecúnia antes referida. 

 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 da restituição em pecúnia 

da Caixa Econômica Estadual – Agência de Fomento, bem como todos os demais créditos 

constantes do Quadro Geral de Credores, ou seja, a integralidade dos créditos trabalhistas, 

fiscais, quirografários e por encargos da massa.  

 É o Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 09 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


