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

CONCORDATAS DE NOVO HAMBURGO – RS. 

 

PROCESSO Nº 1050000006-9 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS SCOUT LTDA. 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS 

SCOUT 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 no pagamento em rateio 

dos credores trabalhistas e por restituições em pecúnia, não se justificando mais o 

prosseguimento deste processo de execução coletiva pela absoluta falta de recursos 

para pagamento do saldo do passivo habilitado no processo falimentar.  

 Ressalte-se que este relatório é apresentado em razão do 

disposto na META 2 CNJ, visto que existe a possibilidade de ingresso de novos 

ativos, o que irá implicar, se tal ocorrer, na necessidade de reabertura 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. 

 

 NOVO HAMBURGO, 21 DE JUNHO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 FALÊNCIA DE CALÇADOS SCOUT LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida ingressou em 15/06/1989 em 

Juízo com pedido de Concordata Preventiva, mas teve sua falência decretada no 

dia 19 de junho, sendo nomeado Síndica a Podboi S/A.. Posteriormente, em sede 

de agravo de instrumento, no dia 28 de junho foi mandada processar a 

Concordada. A Comissária Podboi S/A. renunciou o encargo em 04 de abril de 

1990, sem ter realizado qualquer ato no processo de concordata.  

 Em 12 de setembro de 1990 (fls. 195) foi nomeado 

Comissário da Concordata o Advogado que a esta subscreve. Já em 09 de abril de 

1991 foi decretada a Falência em razão da inexistência de livros fiscais e contábeis 

e da venda de ativos pela Empresa Concordatária, denunciadas pelo Requerente. 

 Decretada a Falência, o Requerente procedeu à 

arrecadação dos bens da Falida e inclusive das importâncias que se encontravam 



depositadas junto à Caixa Econômica Estadual, vinculadas à Concordata (fls. 285, 

291/334 e 348). 

 Os bens da Falida foram avaliados no montante de Cr$ 

252.584.620,00 (duzentos e cinqüenta e dois milhões quinhentos e oitenta e quatro 

mil, seiscentos e vinte cruzeiros), conforme consta do laudo de fls. 374/397. 

 Publicado a aviso do art. 114 do D. L. 7.661/45, foi 

dado início à fase de realização do ativo. No primeiro leilão, realizado no dia 22 de 

agosto de 1991, foram vendidos apenas bens móveis e arrecadada a importância de 

Cr$ 3.555.500,00 (três milhões quinhentos e cinqüenta e cinco mil e quinhentos 

cruzeiros), (fls. 490 e seguintes). Novo leilão foi realizado no dia 11 de setembro 

daquele ano, arrecadando-se com as vendas a importância de Cr$ 580.000,00 

(quinhentos e oitenta mil cruzeiros). 

 Já em 17 de outubro de 1991, este Síndico apresentou o 

relatório do artigo 103 da Lei de Falências, no qual narrou graves indícios de 

crimes falimentares (fls. 609/614). 

 Finalmente, no leilão realizado no dia 24 de outubro de 

1999, a Brochier S/A., arrematou o prédio-sede da Falida, pelo valor de Cr$ 

246.860.470,00 (duzentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil e 

quatrocentos e setenta cruzeiros), sendo vendidos, no mesmo leilão bens móveis 

remanescentes, cujas vendas atingiram o montante de Cr$ 464.200,00 

(quatrocentos e sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros) (fls. 617/630). No dia 

29 de outubro daquele ano foi alienada uma linha telefônica por Cr$ 1.010.000,00 

(um milhão e dez mil cruzeiros) (fls. 631). 

 À fls. 723 foi prolatada decisão ordenando a doação dos 



bens móveis remanescentes e fixada a ordem de pagamentos entre outras matérias. 

Os créditos trabalhistas com penhora no rosto dos autos foram pagos em rateio 

(fls. 726/727). Posteriormente foram suspensos os demais pagamentos dos 

credores trabalhistas, em razão decisão do TJ RGS, que privilegiou as restituições 

em pecúnia em detrimento daqueles. 

 Em 12 de maio de 1995 foi apurada em leilão a 

importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a venda de um imóvel 

industrial localizado no distrito industrial de Nova Prata, RS. 

 À fls. 1061/1062 o Síndico apresentou o Quadro Geral 

de Credores, bem como realizou o pagamento de diversos credores trabalhistas 

(fls. 1099 e seguintes), até que tais pagamentos fossem suspensos pela decisão já 

referida, favorável ao Banco do Brasil S/A. (fls. 1207/1216), que restou 

prestigiada pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 Em razão disto, os credores por restituição em pecúnia 

foram contemplados com os rateios de fls. 1638/1647 e 1827/1828, o que esgotou 

o ativo realizado no processo falimentar. 

 Ressalte-se que a Massa mantém ação contra a 

ELETROBRÁS, que poderá redundar, eventualmente, na arrecadação de novos 

ativos. Contudo, diante da necessidade de encerramento do feito em razão da 

META 2 CNJ, o Requerente se viu na contingência de apresentar este relatório de 

encerramento, ficando aberta a possibilidade da reabertura do processo falimentar 

na hipótese do ingresso de novos ativos.                      

 Diante de tal quadro, nada mais resta a se fazer que não 

encerrar-se esta Falência, remanescendo a cargo do Falido o saldo dos créditos 



trabalhistas e por restituições em pecúnia e a integralidade dos créditos fiscais, 

privilegiados, quirografários e por encargos da massa constantes do Quadro Geral 

de Credores. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 21 DE JUNHO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO                                        


