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 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS 

KILATE S/A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, vem, respeitosamente, a presença de V. 

Exa., a fim de apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO de que cuida o art. 

131, do D. L. 7.661/45, postulando o imediato encerramento da Falência após a oitiva do 

ilustre representante do Ministério Público, eis que esgotado o ativo realizado no 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, que foram 

homologadas por este Juízo após a oitiva do Ministério Público. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 
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 Excelência, este feito iniciou sua tramitação como concordata 

preventiva, que foi interposta no distante dia 19 de fevereiro de 1986 e cujo processamento 

foi ordenado na mesma data. 

 O Requerente foi nomeado comissário da Concordata em 

substituição, tendo assumido o encargo em 23 de setembro de 1986. 

 Ao final do primeiro ano da concordata, a Devedora, utilizando 

a faculdade prevista no art. 156, § 1º, II, do D. L. 7.661/45, depositou o equivalente a 75% 

dos créditos habilitados e postulou o levantamento da Concordata, alegando seu 

cumprimento pelo pagamento integral dos credores. 

 Sobrevieram várias reclamações de credores, alguns reclamando 

correção monetária e outros o pagamento dos créditos decorrentes dos pedidos de 

restituição em pecúnia. 



 Muito embora tenha sido publicado o edital de encerramento, 

não houve o efetivo encerramento da concordata em razão do fato de que a Devedora não 

havia pago os credores por restituições em pecúnia. 

 Ao longo do moroso processamento da Concordata, a Devedora 

foi pagando os pedidos de restituição em pecúnia, na medida em que estes vinham 

transitando em julgado. 

 No decorrer do processo foi autorizada a venda judicial de um 

conjunto de matrículas, que formavam um imóvel industrial da Devedora, para permitir-lhe 

o pagamento das restituições e a recomposição de seu capital de giro. 

 Embora tenha liquidado integralmente o passivo sujeito à 

concordata e pago cerca de 90% dos valores decorrentes das restituições em pecúnia, a 

Devedora teve sua Concordata rescindida em 10 de dezembro de 1996, por ter deixado de 

efetuar os pagamentos a favor de dois credores por restituição em pecúnia: o Banco do 

Nordeste S/A. e o Banco Mercantil de Crédito S/A.. 

 O Requerente, ao ser empossado nas funções de síndico, adotou 

as medidas de praxe, tendo arrecadado os imóveis remanescentes da Devedora, bem como 

indicado Perito, Avaliador e Leiloeiro. 

 Os imóveis da Falida foram devidamente avaliados, sendo 

publicado o aviso previsto no art. 114, do D. L. 7.661/45. 

 A 1ª versão do Quadro Geral de Credores foi publicada no 

Diário da Justiça, edição de 27 de novembro de 1997. 

 Em 28 de agosto de 1998, o Sr. Perito Contábil apresentou 

Laudo Pericial Contábil  e, em 16 de setembro de 1998, conforme consta a fls. 2450/2454, 



o Requerente acostou aos autos o Relatório de que cuida o art. 103, D. L. 7.661/45, no qual 

relatou indícios de crimes falimentares. 

 Já nos dias 27 de outubro de 1998 e 04 de maio de 1999, os 

imóveis da Falida foram levados a leilão sem que houvesse interessados em sua aquisição, 

o que levou este Juízo Falimentar a determinar a reavaliação dos mesmos, conforme consta 

o Laudo de fls. 2511/2513. 

 Conforme noticiado a fls. 2726, o TRF da 4ª Região manteve as 

penhoras dos imóveis da Massa e determinou sua alienação nas respectivas execuções 

fiscais, o que levou o Juízo a autorizar a locação de um dos imóveis até a sua alienação. 

 Através da manifestação de fls. 2831, datada de 21 de novembro 

de 2002, o Requerente apresentou nova versão, mais atualizada, do Quadro Geral de 

Credores. 

  Em razão da morosidade da Justiça Federal na venda de um dos 

imóveis da Falida, este foi reavaliado e levado a leilão no dia 31 de maio de 2007, sendo 

alienado pelo valor de R$ 224.000,00 (duzentos e vinte quatro mil reais), de forma 

parcelada. Os valores decorrentes da arrematação do outro imóvel pela Justiça Federal, 

foram transferidos para a Massa, conforme consta a fls. 3176/3181, sendo que o montante 

transferido importou em R$ 389.601,23 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e um 

reais e vinte e três centavos), em junho de 2009. 

 Os credores trabalhistas foram contemplados com o pagamento 

de seus créditos em 1º rateio através do alvará judicial de fls. 3265, sendo recolhido pela 

Massa o INSS dos segurados e o IRRF, como consta do alvará de fls. 3262 e posterior 



prestação de contas. A única credora acidentária da Massa teve seu crédito atendido através 

do alvará de fls. 3244. 

 Em razão do longo período de tramitação do processo falimentar 

e da existência de ações da Massa junto à Justiça Federal, nas quais não havia previsão de 

tempo para o ingresso de recursos, este Juízo deliberou que a melhor solução seria a 

alienação de tais créditos em leilão pela melhor oferta e, assim, tais direitos de créditos 

foram alienados em leilão realizado em 14 de março de 2012, pelo valor de R$ 464.930,00 

(quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta reais). A alienação dos direitos de 

crédito permitiu a realização de novos rateios entre os credores trabalhistas. 

 A fls. 3602 a Caixa Econômica Federal comprovou o depósito a 

favor da Massa da importância de R$ 16.804,70 (dezesseis mil, oitocentos e quatro reais e 

setenta centavos), relativa à liberação das contas inativas do FGTS dos não optantes, o que 

fez em razão dos levantamentos realizados pela empresa F. C. Assessoria, contratada pela 

Massa para tal fim, a qual teve seus honorários pagos através do alvará de fls. 3684, 

conforme nota fiscal de fls. 3693. 

 Posteriormente os credores trabalhistas receberam o pagamento 

do 2º rateio através do alvará de fls. 3686, sendo novamente pagos os encargos incidentes 

sobre tais créditos. 

 Finalmente, o saldo das disponibilidades da Massa (após pagos 

honorários complementares a este Síndico e recolhidas as contribuições previdenciárias), 

que era de R$ 173.222,51 (cento e setenta e três mil, duzentos e vinte e dois reais e 

cinqüenta e um centavos), foi utilizado para um último e derradeiro rateio entre os credores 

trabalhistas, conforme consta a fls. 3787/3789. 



 Portanto, a partir da expedição do alvará judicial de fls. 3791, 

foi totalmente esgotado o ativo realizado na Falência, não existindo mais ações de interesse 

da Massa em tramitação ou bens pendentes de alienação, o que torna imperioso o imediato 

encerramento do processo falimentar. 

 FACE AO EXPOSTO, em razão do esgotamento do ativo no 

pagamento em 3º rateio dos credores trabalhistas, bem como dos honorários dos 

profissionais que atuaram no feito, requer o imediato encerramento deste processo 

falimentar. 

 Informa que, remanescem sob responsabilidade da Falida, todos 

os créditos que não foram pagos pela Massa, ou seja, as restituições em pecúnia e a 

totalidade dos encargos da massa, dos créditos fiscais, dos créditos hipotecários e dos 

créditos quirografários. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

 


