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PROCESSO Nº 095/1.04.0000052-9 

FALÊNCIA DE 

EMAX CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE EMAX 

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 somente 

movimentou valores através de alvarás judiciais, dos quais já prestou contas nas 

épocas próprias. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 22 DE AGOSTO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 



 FALÊNCIA DE EMAX CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida teve sua Falência decretada em 

1º de setembro de 2004, sendo nomeada síndica a requerente do pedido de 

falência. A empresa Falida não foi lacrada porque o prédio no qual esta funcionava 

encontrava-se totalmente vazio quando da decretação de quebra, conforme 

relatado pela Sra. Oficiala de Justiça à fls. 84 v.. A Síndica nomeada declinou o 

encargo, sendo nomeado o Requerente, em substituição, em 28 de outubro de 

2004. 

 Tão logo assumiu o encargo, o Requerente relatou nos 

autos a existência de crédito que a Falida detinha junto à Receita Federal, 

decorrentes da devolução do PIS/COFINS incidentes sobre os produtos que a 

mesma exportava, indicando perito/contador para que procedesse ao levantamento 

de tais créditos. Foram arrecadadas máquinas industriais arrestadas pela Justiça do 

Trabalho (fls. 129/132), mas o Juízo trabalhista entendeu que as mesmas 



pertenciam a outra empresa, conforme consta do ofício de fls. 279 que 

encaminhou a decisão de fls. 280.  

 A Receita Federal, em razão das diligencias efetuadas 

pelo Contador Dario Gilberto Martins, disponibilizou a favor da Massa o valor de 

R$ 56.285,86 (cinqüenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), sendo este o ativo realizado no processo falimentar.  

 O Síndico apresentou o relatório do art. 103 do D. L. 

7.661/45, no qual constatou indícios de crimes falimentares, bem como juntou aos 

autos o quadro geral de credores e o aviso do art. 114 daquele Diploma (fls. 

251/258). O aviso foi novamente apresentado à fls. 368 e publicado em 13 e 17 de 

fevereiro de 2009. 

 O Perito Contábil, após uma primeira impugnação do 

Síndico, apresentou os cálculos dos credores trabalhistas à fls. 445 dos autos, 

tendo sido pagos os mesmos em rateio, através do alvará coletivo de fls. 459. o 

Síndico recolheu os encargos incidentes sobre os créditos trabalhistas e recebeu o 

pagamento do saldo de sua remuneração através do alvará de fls. 458. Tais 

pagamentos esgotaram o ativo realizado no processo falimentar. 

 Embora tenham sido realizadas novas tentativas para 

obtenção de créditos junto à Receita Federal, constatou-se que os créditos 

existentes foram compensados anteriormente à decretação de quebra.   

 Diante de tal quadro - inexistência de novos ativos e 

esgotamento do ativo já realizado na Falência no pagamento dos credores – impõe-

se o encerramento do processo falimentar, ficando a cargo dos Falidos a 

responsabilidade, até onde couber, dos créditos que não foram solvidos pela 



Massa, ou seja, o saldo dos créditos trabalhistas e a integralidade dos créditos 

fiscais e quirografários habilitados neste feito. É o relatório!!! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 22 DE AGOSTO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO  

  

                    

 

 

 


