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PROCESSO Nº 105.0003035-9 

FALÊNCIA DE 

KDL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EM COURO LTDA 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE KDL 

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EM COURO LTDA., SUCESSORA DE 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES KADILO 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. 

 N. HAMBURGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2010. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 



FALÊNCIA DE KDL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EM COURO 

LTDA., SUCESSORA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

KADILO LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora teve sua Falência decretada no dia 23 de 

março de 2001, sendo nomeado sindico o Requerente. 

 Tão logo foi compromissado, o Requerente procedeu às 

diligências de costume.  

 Realizada a perícia contábil na Empresa Falida, 

constataram-se indícios de crimes falimentares, que foram relatados à fls. 427/433, 

na exposição referida no art. 103 do Diploma Falimentar anterior. 

 Apresentado o Quadro Geral de Credores (fls. 434/435), 

este MM. Juízo fixou a ordem de pagamentos fls. 439/441. 

 Não foram arrecadados quaisquer bens no processo 

falimentar, sendo que os valores arrecadados pela Massa foram disponibilizados 



ao Juízo Falimentar pela Justiça do Trabalho, que havia alienado os imóveis 

constantes das matrículas nºs. 49.991, 38.992 e 38.993.   

 O ativo realizado no processo falimentar foi utilizado 

no pagamento das despesas com a administração da Falência, sendo que o saldo 

das disponibilidades da Massa, no montante de R$ 83.622,77 (oitenta e três mil, 

seiscentos e vinte dois reais e setenta e sete centavos), foi utilizado no pagamento 

do crédito acidentário de Jose Edilberto Rodrigues, o que inviabilizou o 

pagamento dos demais credores, pelo esgotamento do ativo no pagamento do 

crédito acidentário. Com a desistência da ação do IPI, aliás fulminada pelo STJ, 

não existem mais ações pendentes que justifiquem a suspensão da Falência.      

   Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o saldo do passivo habilitado no processo falimentar – nada mais resta a 

se fazer que não encerrar-se esta Falência, remanescendo a cargo do Falido a 

totalidade dos créditos trabalhistas, fiscais e quirografário, constantes do Quadro 

Geral de Credores de fls. 493/494. É o Relatório! 

 

 N. HAMBURGO, 24 DE NOVEMBRO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO                                        


