
EXMA.  SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE DOIS IRMÃOS – 

RS. 

 

PROCESSO Nº 145/1.02.0000991-0 

FALÊNCIA DE 

BEETON CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 JOHAN TINTAS E COUROS LTDA., SÍNDICA 

DA MASSA FALIDA DE BEETON CALÇADOS 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 já prestou contas,  

nas épocas próprias, de todos os valores que movimentou, já tendo suas contas 

aprovadas por esse MM. Juízo.   

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 DOIS IRMÃOS, 23 DE MARÇO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO 



                             FALÊNCIA DE BEETON CALÇADOS 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 mediante autorização 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, postulando, no entanto, seja publicado o aviso 

previsto no parágrafo 2º. do artigo 69, com expressa referências às prestações de 

contas juntadas aos autos do processo falimentar. 

 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 máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. 

 Avaliados os bens (fls. 170/181), estes foram objetos de 

leilão judicial, sendo vendidos individualmente. Os valores arrecadados em leilão 

foram depositados judicialmente no BANRISUL S/A., tendo a Massa apurado o 

valor líquido de R$ 136.910,00 (cento e trinta e seis mil, novecentos e dez reais), no 

leilão realizado em 08 de março de 2001. 

 O Requerente localizou uma infinidade de bens da Falida 

que haviam sido desviados e encontravam-se na cidade de Novo Hamburgo, 

conforme consta do auto de arrolamento e depósito de fls. 462/465, bem como foram 

arrecadadas as cotas sociais da Falida junto á empresa PRESERVAR (fls. 638). Tais 

bens foram objeto da avaliação complementar de fls. 843. 

 Os bens arrecadados tardiamente foram alienados no 

leilão realizado no dia 22 de dezembro de 2004, tendo sido apurado com as vendas 

do maquinário o montante liquido de R$ 60.366,20 (sessenta mil, trezentos e 

sessenta e seis reais e vinte centavos), conforme consta à fls. 877, e com a venda das 

cotas sociais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se verifica à fls. 912, 

importando o ativo realizado no montante de R$ 202.276,20 (duzentos e dois mil, 

duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos), em valores históricos.     

  



 III – DO VALOR DO PASSIVO E DOS 

PAGAMENTOS FEITOS AOS CREDORES: 

 

 A Massa teve disponibilidades tão somente para pagar os 

credores trabalhistas em rateio. Foram dois os rateios realizados nos autos, sendo que 

no segundo, ultimado em 1º de outubro de 2008, foram integralmente consumidas as 

disponibilidades da Massa.  

 Assim, remanescerão pendentes de pagamento o saldo 

dos créditos trabalhistas e a integralidade dos créditos fiscais e quirografários 

constantes do Quadro Geral de Credores de fls. 550/552. 

 Portanto, os Falidos permanecerão responsáveis pelos 

créditos impagos na Falência, a saber, o saldo dos créditos trabalhistas e a 

integralidade dos créditos fiscais e quirografários. 

  

 IV – CONCLUSÃO: 

 

 ISTO POSTO, requer se digne V. Exa. julgar encerrado 

o processo falimentar, por esgotamento do ativo no pagamento em rateio dos 

credores trabalhistas. É o RELATÓRIO!. 

 

 DOIS IRMÃOS, 23 DE MARÇO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO      


