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

COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

 

PROCESSO Nº 105.0002156-2 

FALÊNCIA DE  

CAVASOTTO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE 

CAVASOTTO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.,  atento ao disposto na Meta 

2 do CNJ, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., fim de dizer e requerer o 

que segue:  

 

 1 – O alvará de fls. 1586 esgotou o ativo apurado até 

aqui no processo falimentar, sendo que o mesmo está sendo objeto de prestação de 

contas nesta data. 

 

 2 – Excelência, considerando que no precatório nº 



2006.04.02.006296-7 existem 3 parcelas pendentes de pagamento no valor 

aproximado de R$ 210.000,00, valor este muito inferior ao saldo dos créditos 

remanescentes da Fazenda Nacional, que superam a casa dos R$500.000,00, 

requer se digne V.Exa. autorizar a compensação entre ambos, de molde a 

possibilitar o imediato encerramento da Falência, conforme preconiza a Meta 2 do 

CNJ, eis que não se justifica que este processo permaneça em tramitação por mais 

três anos, apenas para que sejam transferidos para a União os valores que 

ingressarem na Massa. 

 

 2 – Deferida a compensação, requer seja ordenada  a 

expedição de oficio à M.M. 2ª Vara Federal Tributária de Porto Alegre, RS, 

informando aquele Juízo de que foi deferida a compensação dos créditos da Massa 

Falida, apurados naquele feito, com os créditos que a União Federal possui contra 

a mesma, informando que as parcelas remanescentes do Precatório deverão ser 

transferidas/liberadas diretamente a favor da União.  

  

 3 – E assim sendo, considerando que tais providências 

irão esgotar o ativo da Massa Falida, o Requerente apresenta em anexo 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 justifica mais o 

prosseguimento deste feito.  

 

 4 - 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 fiscalizadas pelo Ministério Público e aprovadas por este MM. Juízo.   

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

  

 NOVO HAMBURGO, 05 DE JUNHO DE 2013. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            FALÊNCIA DE CAVASOTTO COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA.  

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 I – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

 

 

 No intuito de 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 ou no incidente de 

prestação de contas em apenso aos volumes iniciais do feito, 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, para evitar 

tautologia.  



 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 imóveis, máquinas, equipamentos, móveis e utensílios. 

 Avaliados os bens, estes foram objetos de leiloes 

judiciais sendo vendidos individualmente, em geral a preços superiores às 

avaliações. Os valores arrecadados em leilão foram depositados judicialmente no 

Banrisul S/A., sendo que, conforme os cálculos periciais de fls. 1553/1561, o valor 

do ativo realizado no processo falimentar, corrigido até 13 de dezembro de 2012, era 

de R$ 3.662.983,88 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e 

oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).    

 

 

 III – DO VALOR DO PASSIVO E DOS 

PAGAMENTOS FEITOS AOS CREDORES: 

 

 Nos primórdios do processo falimentar, a Massa realizou 

diversos pagamentos mensais para custear as despesas com o serviço de vigilância 

que guarnecia os bens arrecadados na Falência, o advogado trabalhista e o preposto, 

ambos contratados para defesas de seus interesses. Além disto, pagou integralmente 



os honorários do advogado que a representou no processo nº 2006.04.02.006292-7, 

ação que carreou ativos para a Massa através de pagamento de parcelas do respectivo 

Precatório. 

 A Massa teve disponibilidades para pagar integralmente 

os credores trabalhistas e os encargos correspondentes, sendo que os pagamentos 

efetuados atingiram o importe de R$ 253.877,72, (fls.995) em 22 de abril de 2002 e 

o montante de R$ 17.693,76 (fls.1109) em 16 de dezembro de 2002. As 

contribuições fiscais e previdenciárias incidentes sobre tais créditos foram recolhidas 

pelo valor de R$ 20.383,76 (fls.1107). Foram pagos ainda os créditos trabalhistas 

relacionados à fls. 1186, conforme alvará de fls. 1200, no importe de R$ 52.438,84, 

expedido em 12 de março de 2004, os quais deram origem aos encargos fiscais e 

previdenciários no valor de R$ 2.954,53 (fls.1201). 

 A Massa pagou ainda a importância de R$ 23.393,50 ao 

Município de Novo Hamburgo, relativa a tributos com fatos geradores posterior à 

quebra (fls.1334, 1338 e 1339). 

  A partir daí, considerando que, em novembro de 2009, a 

Massa era devedora da Fazenda Nacional em importe superior a dois milhões de 

reais e do INSS superior a setecentos mil reais (fls. 1453/1460), esta passou a 

recolher o saldo do ativo realizado a favor da União Federal, para pagamento dos 

créditos desta e do INSS, conforme se verifica através da análise do processado a 

(fls. 1517 e 1573), sendo que, o ativo realizado na Falência foi esgotado com os 

recolhimentos efetuados a favor da mesma no último dia 22 de maio de 2013, no 

montante de R$ 1.171,547,47 (um milhão, cento e setenta e um mil, quinhentos e 

quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). 



 Acrescente-se que, no decorrer do processamento do 

feito, a Massa pagou os honorários fixados a favor dos profissionais (síndico, perito 

contábil e avaliador judicial) que laboraram na Falência.  

  Em resumo os pagamentos efetuados pela Massa 

quitaram integralmente os créditos trabalhistas e parcialmente os créditos fiscais e 

previdenciários da União, mas remanescem pendentes de pagamento o saldo dos 

créditos da União Federal, e a integralidade dos créditos fiscais do Estado do Rio 

Grande do Sul, dos encargos da massa e dos créditos quirografários habilitados no 

processo falimentar constantes do Quadro Geral de Credores de fls. 926/927. 

 Portanto, os Falidos permanecerão responsáveis pelos 

créditos que não foram pagos na Falência, a saber, o saldo dos créditos da Fazenda 

Nacional, e a integralidade dos créditos do Estado do Rio Grande do Sul, dos 

encargos da massa e dos créditos quirografários.  

 

 IV – CONCLUSÃO: 

 

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

o processo falimentar, por esgotamento do ativo no pagamento integral dos credores 

trabalhistas e parcial  dos créditos da União Federal. É o RELATÓRIO!. 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE JUNHO DE 2013. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         SÍNDICO 


