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

SAPIRANGA - RS. 

 

PROCESSO Nº 1030001337-0 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS ENECI LTDA. 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS ENECI 

LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de dizer e requerer o que 

segue: 

  

 1 – Excelência, considerando que o último rateio entre os credores 

trabalhistas extinguiu as disponibilidades da Massa, o Requerente apresenta nesta 

oportunidade o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO previsto no artigo 131 do D. L. 

7.661/45.  

 

 2 – 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, e das quais 



houve vista ao Ministério Público, sem qualquer oposição. 

 

 3 – Por outro lado, ao elaborar o Relatório em anexo, o Requerente 

constatou que não foi expedido alvará a favor do Banco Meridional do Brasil S/A. no valor 

de R$ 107.009,03 (cento e sete mil e nove reais e três centavos). Postula a imediata 

expedição do referido alvará judicial, pelo valor atualizado do crédito, a ser previamente 

informado nos autos pelo Sr. Perito Contábil da Falência, que poderá ser contatado pelo 

Cartório através do e-mail cpconsultoria@uol.com.br. 

 

 4 – Após a expedição e o pagamento do alvará judicial a favor do 

Banco Meridional do Brasil S/A., requer a expedição de ofício ao Banrisul S/A. (do qual 

constem o número atual e os números anteriores do processo), para que este informe o 

saldo das disponibilidades da Massa, com vista a expedição de alvará judicial a favor do 

Requerente, para depósito dos valores que remanescerem nas contas vinculadas a este feito 

a favor das Varas do Trabalho desta Cidade, mediante prestação de contas no prazo de 20 

dias, a exemplo do procedimento já adotado às fls. 2969/2974. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 SAPIRANGA, 06 DE ABRIL DE 2017. 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

mailto:cpconsultoria@uol.com.br


FALÊNCIA DE CALÇADOS ENECI LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

       (ART. 131 DO D. L. 7.661/45) 

 

 

 

 A Devedora teve sua falência decretada no dia 23 de março de 

1993, tendo o Requerente assumido as funções de síndico no dia 25 do mesmo mês, 

quando prestou o compromisso em Cartório. Naquela oportunidade, compareceu na sede da 

empresa, colocando vigilância 24 horas no local e postulando as providências iniciais, 

constantes da manifestação de fls.41/42 dos autos. 

 Decretada a Falência, o Requerente procedeu à arrecadação dos 

bens da Falida, tendo juntado o Auto de Arrecadação de bens móveis e imóveis a fls. 50/65 

dos autos.  

 Foi autorizada a locação do Parque Industrial, no intuito de manter 

os empregos dos trabalhadores que laboravam para a Falida e extinguir de imediato as 

despesas com a guarda e conservação do imóvel. 

 As fls. 112/113, este Síndico procedeu à arrecadação complementar 

de 14 itens que se encontravam em poder de terceiros e, a fls. 120/122, foram arrecadados 

os bens da Falida localizados no Município de General Câmara. 



 Os bens arrecadados no processo falimentar foram avaliados por 

Avaliador Judicial, conforme Laudos de fls. 132/171 e 214/222. 

 Já as fls. 335/394, este Síndico apresento o Relatório de que cuida o 

art. 103 do D. L. 7.661/45, devidamente instruído pelo Laudo Pericial Contábil. 

 A fls. 456/462, o subscritor do presente relatório trouxe aos autos a 

1ª versão do Quadro Geral de Credores. 

 Os bens localizados no Município de General Câmara foram 

levados a leilão em 20 de outubro de 1993 e, não tendo havido licitantes para os mesmos, 

foram objeto da reavaliação de fls.530/531. 

 A fls. 541, a Locatária do Parque Industrial da Falida, denunciou o 

contrato de locação e postulou o prosseguimento desta tão somente em relação ao lote de 

máquinas relacionados a fls. 542/543. 

 Os bens da Falida localizados no Município de General Câmara, 

consistentes em veículos e uma área de terras, foram levados a leilão no dia 15 de abril de 

1994, sendo vendidos tão somente os veículos. 

 O Quadro Geral de Credores, em nova versão apresentada em 18 de 

maio de 1994, foi publicado no D. J., conforme se pode verificar a fls. 664/665. 

 As fls. 737/741, o Requerente apresentou o relatório de que cuida o 

inciso XIX do art. 63, do D. L. 7.661/45 como medida preparatória à realização do ativo. 

Ainda com a mesma finalidade, o Parque Industrial da Falida foi objeto da reavaliação de 

fls. 763/773, bem como foi publicado o aviso previsto no art. 114, do Diploma supra 

referido (fls. 774/775 e 777/779). 

 Iniciada a realização do ativo, foi efetuado o leilão do Parque 



Industrial da Falida no dia 20/06/1995 (fls. 844/849), tendo sido alienados máquinas, 

equipamentos, móveis e utensílios. Não houve licitantes para os imóveis. 

 Os bens que não foram alienados naquela oportunidade, 

especialmente os imóveis, foram objetos da reavaliação de fls. 898/904. Tais bens, foram 

levados a leilão no dia 19 de dezembro de 1995 (fls. 907/910). Novamente os imóveis não 

foram alienados. Seguiu-se novo leilão em 14 de maio de 1996, com a venda de mais um 

lote de bens móveis, sem licitantes para os bens imóveis. 

 No leilão realizado no dia 10 de outubro de 1996, foi alienado o 

imóvel rural, localizado no Município de General Câmara, porém sem licitantes para os 

imóveis localizados nesta Cidade. O saldo dos bens móveis da Falida foi alienado no leilão 

realizado no dia 17 de abril de 1997. 

 Finalmente, no dia 28 de agosto de 1997, foi realizado novo leilão, 

no qual foi alienado o imóvel industrial da Falida, bem como o lote anexo a este, pelo valor 

de R$ 128.000,00 (cento e vinte oito mil reais), em 24 parcelas, as 12 primeiras no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) e as 12 parcelas subseqüentes no de R$ 7.667,00 (sete mil, 

seiscentos e sessenta e sete reais), com correção pelos índices de correção adotados pelo 

Foro. 

 O Arrematante do imóvel, Sr. Antônio Vanderlei Campos da Silva, 

passou a depositar as parcelas da arrematação com regularidade e pontualidade, encerrando 

o pagamento da 24ª parcela em 20 de outubro de 1999 (fls. 1145). 

 Contudo, conforme o Requerente já alertara em manifestação 

lançada a fls. 1131, o Arrematante Antônio não vinha corrigindo as parcelas, o que levou o 

Requerente a postular que a Contadoria realizasse os cálculos de fls. 1149, nos quais foi 



apurada diferença a ser paga pelo Arrematante. 

 As fls. 1161/1170 o Arrematante informou que havia cedido os 

direitos decorrentes da arrematação para Sogima Calçados Ltda.. 

 Seguiram-se inúmeras manifestações nos autos acerca da ordem de 

pagamento, envolvendo os credores trabalhistas e as restituições em pecúnia, tendo este 

Juízo, a fls. 1252, fixado a preferência dos créditos trabalhistas frente a tais restituições. 

 Contudo, o Colendo STJ reverteu a decisão favorável aos 

trabalhadores e determinou o imediato pagamento das restituições em pecúnia, que 

acabaram sendo pagas em rateio no processo falimentar, sendo realizado o pagamento do 

primeiro rateio através dos alvarás de fls. 1504/1505. 

 A fls. 1516, o Sr. Perito Contábil apurou que o Arrematante do 

imóvel, sucedido pela Sogima Calçados Ltda., por sua vez sucedida por Marilu Müller (fls. 

1439/1448) deviam para a Massa o valor R$ 23.272,11 (vinte e três mil, duzentos e setenta 

e dois reais e onze centavos). 

 Seguiram-se uma série de intimações para que houvesse o 

pagamento do saldo da arrematação. 

 Aportou aos autos manifestação do Sindicato dos Sapateiros de 

Sapiranga e Região, postulando que o Juízo não reconhecesse a transferência dos direitos e 

ações decorrentes da arrematação do imóvel da Falida, efetuada por Sogima Calçados Ltda. 

a favor de Marilu Müller, sob alegação de simulação e fraude à execução trabalhista. Esta 

manifestação do Sindicato foi secundada pelos ofícios e documentos de fls. 1575/1595, 

enviados a este Juízo pela 2ª Vara do Trabalho desta Cidade. 

 Na seqüência, vieram aos autos inúmeros outros ofícios das Varas 



do Trabalho desta Cidade, sempre postulando que fossem preservados os direitos dos 

trabalhadores da Sogima Calçados Ltda.. 

 Finalmente, após inúmeras intimações para que o saldo da 

arrematação fosse depositado pelo Arrematante ou seus sucessores, sobreveio a r. decisão 

de fls. 1675, que declarou “...rescindida a arrematação ocorrida às fls. 1052/1053, 

condenando o arrematante às sanções previstas no art. 117, § 2º, do Decreto Lei nº 

7.661/45.”. 

 Em razão da rescisão da arrematação, o imóvel da Falida foi 

reavaliado fls. 1718/1738 e, após idas e vindas, alienado em leilão realizado no dia 27 de 

março de 2013, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme consta da 

Ata de fls. 1939. Antes de sua alienação e desde dezembro de 2011 os alugueres do imóvel, 

que se encontrava locado para empresa Checkin Importação de Calçados Ltda. passaram a 

ser depositados a favor da Massa. 

 No que tange a nova alienação do imóvel em leilão, e conforme o 

Requerente esclareceu nos autos as fls. 1944/1945, do produto da arrematação couberam a 

Massa o saldo da Arrematação anterior e a multa de 20% sobre o valor corrigido daquela. 

 A Arrematante do imóvel, Naxcomm Branding Designi Ltda. – 

ME., passou a realizar os pagamentos das parcelas as quais se obrigara em decorrência da 

arrematação. 

 Á partir dos saldos bancários de fls. 2931/2939, o Sr. Perito 

contábil da Falência apurou os valores que cabiam à Massa e aqueles que deveriam ser 

transferidos para as Varas do Trabalho, conforme consta do resumo de fls. 2950.  

 Com base nos levantamentos periciais, o Requerente realizou a 



transferência de R$ 120.562,13 (cento e vinte mil, quinhentos e sessenta e dois mil e treze 

centavos) para as Varas do Trabalho (fls. 2969/2974), bem como teve quitado o saldo de 

seus honorários através do alvará de fls. 2967. 

 Foram ainda pagos, através de alvarás judiciais, os honorários do 

Sr. Perito Contábil (fls. 2982) e o crédito apurado em novo rateio a favor do Banco Brasil 

S/A. (fls. 2983). 

 Contudo, não foi expedido o alvará a favor do Banco Meridional do 

Brasil S/A. no valor de R$ 107.009,03 (cento e sete mil e nove reais e três centavos), 

providência que está sendo requerida por este Síndico na petição que encaminha no 

presente relatório. 

 Os pagamentos constantes do resumo de fls. 2950 irão consumir 

todas as disponibilidades da Massa, sendo que, após a expedição do alvará a favor do 

Banco Meridional do Brasil S/A., os valores que remanescerem nas contas vinculadas a 

este feito deverão ser disponibilizados a favor das Varas do Trabalho desta Cidade. 

 Diante de tal quadro, impõe-se o encerramento deste processo 

falimentar, remanescendo a cargo dos Falidos o saldo das restituições em pecúnia e a 

integralidade dos créditos trabalhistas, fiscais, privilegiados, quirografários e por encargos 

da massa constantes do Quadro Geral de Credores. É o Relatório! 

 

 SAPÍRANGA, 06 DE ABRIL DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 


