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

SAPIRANGA - RS. 

 

PROCESSO Nº 1.03.0002305-8 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS COIMBRA LTDA. 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS 

COIMBRA LTDA., por seu procurador infra-assinado, vem, respeitosamente, a presença de 

V. Exa., a fim de dizer e requerer o que segue: 

 

 1 – Excelência, conforme consta da manifestação pericial em 

anexo, os valores a ingressar na Massa são inferiores ao saldo dos honorários de síndico, não 

se justificando o prosseguimento do processo falimentar por mais 05 anos, somente para que 

se aguarde o ingresso dos valores a serem pagos a favor do Requerente. 

 

 2 – Diante disto, para pagamento do saldo dos honorários de 

síndico, requer a expedição de alvará judicial autorizando o levantamento dos valores 

depositados a favor da Massa no processo nº 1060006960-6 e de alvará judicial transferindo 



os créditos remanescentes naquele feito a favor do Requerente. 

 

 3 – Adotada tais providências, nada mais impede o encerramento 

do processo falimentar, visto que este Síndico poderá receber o saldo de seus honorários, até 

o limite das forças da Massa, diretamente no processo nº 1060006960-6, no qual foi expedido 

o precatório. 

 

 4 – Portanto, nesta oportunidade, apresenta o RELATÓRIO DE 

ENCERRAMENTO em anexo, postulando se digne V. Exa. julgar encerrado o processo 

falimentar, subsistindo a cargo do Falido as obrigações que não foram solvidas pela Massa. 

 

 5 – Informa que, a exemplo do que já ocorreu nos encerramentos 

dos demais processos falimentares em que atua perante este MM. Juízo, 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. 

 

 SAPIRANGA, 27 DE MAIO DE 2014. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 

 

 



 FALÊNCIA DE CALÇADOS COIMBRA LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora teve sua falência decretada em 04 de outubro de 1984, 

em pedido de falência, sendo arrecadados os bens móveis e imóveis que compunham seus 

parques industriais nesta Cidade e na Cidade de Cruzeiro do Sul. 

 Ato contínuo, o Síndico providenciou na avaliação dos bens 

arrecadados (fls. 256/282), bem como na perícia contábil (fls. 350/370) nos livros e 

documentos da Falida. A perícia contábil apurou sérios indícios de crimes falimentares, 

que redundaram na apresentação pelo Requerente o relatório do art. 103 do D. L. 7.661/45 

fls. 373/375. 

 Em novembro de 1986 os bens móveis da Falida foram levados a 

leilão, sendo alienados sempre por preços superiores às avaliações. 

 O Quadro Geral de Credores foi apresentado a fls. 383/392, bem 



como os bens imóveis e os bens móveis remanescentes foram reavaliados com vista a novo 

leilão (fls. 395/400). Já fls. 408/409 foi proferida decisão ordenando o pagamento 

preferencial dos créditos trabalhistas e fixada a ordem geral de pagamentos. 

 A fls. 483/494 foi apresentada nova versão do Quadro Geral de 

Credores que foi devidamente publicada, bem como a fls. 519/521 foi apresentado o 

relatório do art. 63 XIX do D.L. 7661/45. 

 A partir daí, conforme consta a partir das fls. 548 e até as fls. 719, 

(de forma descontínua), a Massa passou a pagar os seus credores trabalhistas, que tiveram 

seus créditos liquidados. Após as vendas judiciais dos imóveis e dos bens móveis 

remanescentes (fls. 883/886, 901, 1079 e 1143), foi apurado o saldo do ativo realizado no 

processo falimentar e efetuado um rateio entre as restituições em pecúnia, que foi pago 

através dos alvarás de fls. 1335/1339. 

 O imóvel localizado na Cidade de Cruzeiro do Sul não pode ser 

leiloado, pois foi objeto de ação de desapropriação, a qual deu origem a execução de 

sentença nº 1060006960-6, na qual foi expedido precatório que se encontra com 05 

parcelas pagas e 05 parcelas pendentes de pagamento.  

 Conforme os cálculos periciais em anexo, os valores de que a 

Massa dispõe, ai já consideradas as parcelas vincendas do Precatório, são insuficientes para 

o pagamento da totalidade dos honorários de Síndico.  

 Diante disto, e especialmente considerando que este feito encontra-

se dentre aqueles inclusos na Meta 02 do CNJ, não existe motivo para que não se encerre a 

Falência, transferindo-se a titularidade das parcelas vincendas do Precatório para o Síndico, 

como pagamento do saldo de sua remuneração, prosseguindo-se tão somente na execução 



de sentença antes referida até a quitação integral do Precatório. 

 Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de suportar o 

pagamento do saldo do passivo habilitado no processo falimentar – nada mais resta a se 

fazer que não encerrar esta Falência, remanescendo a responsabilidade do Falido sobre os 

créditos que não foram solvidos pela Massa, ou seja, os saldos das restituições em pecúnia 

e dos honorários de síndico e a totalidade dos créditos fiscais, privilegiados, por encargos 

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

 

 SAPIRANGA, 27 DE MAIO DE 2014. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         OAB/RS 19.585        

                                 


