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   O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE COLLING SILVA 

& CIA. LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de dizer e requerer o 

que segue: 

  

 1 – Excelência, a informação de fls. 2774 dá conta existência de 

créditos trabalhistas ainda não levantados junto ao Banrisul S/A., no montante de R$ 

20.262,92 (vinte mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos). O 

Requerente apurou que as disponibilidades da Massa praticamente empatam com os 

valores a serem pagos a tais credores, nada mais obstando o encerramento do processo 

falimentar, eis que se encontra esgotado o ativo realizado no feito. 



  

 2 – Diante disto, apresenta desde logo 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 foi esgotado o ativo da Massa 

no pagamento da restituição em pecúnia, do crédito acidentário, das despesas com 

honorários dos profissionais que atuaram no feito e em rateio dos credores trabalhistas, não 

se justificando mais o prosseguimento deste processo de execução coletiva pela absoluta 

falta de recursos para pagamento do saldo do passivo habilitado no feito.  

  

 3 - 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, 11 DE MAIO DE 2015. 

 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 

                  

 

 

 

 



 

FALÊNCIA DE COLLING SILVA & CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 I – DOS PRINCIPAIS ATOS DE CARÁTER GERAL. DO 

ATIVO: 

 

 A Devedora teve sua falência decretada no dia 15 de janeiro de 

1998, sendo nomeado Síndico o Requerente, que prestou o compromisso em Cartório no 

dia subseqüente, oportunidade em que compareceu na sede da empresa, colocando 

vigilância 24 horas no local e postulando as providências iniciais constantes da 

manifestação de fls.58/60 dos autos, consistentes, entre outras, na autorização para a 

contratação da vigilância e na indicação dos profissionais para atuarem no feito. 

 Por outro lado, decretada a Falência, o Requerente procedeu à 

arrecadação dos bens da Falida, tendo juntado o Auto de Arrecadação de bens móveis, com 

587 itens, no dia 22 de janeiro de 1998 (fls.78/90). Os livros contábeis não foram 



localizados na sede da Falida. Foram arrecadados os imóveis constantes das matrículas de 

fls. 102/159, conforme conta do auto de fls. 163. 

 Os bens da Falida foram avaliados, como consta do Laudo de 

fls. 234/322 e, na seqüência, este Síndico postulou a venda antecipada dos bens  por serem 

de difícil venda e conservação, o que fez atento ao disposto no inciso XIII do art. 63 do D. 

L. 7.661/45, pelas razões elencadas naquela manifestação. Na mesma oportunidade foi 

juntado o auto de arrecadação complementar de fls. 326, contendo os lotes 588 a 990. 

 O pedido de venda antecipada foi acolhido (fls. 332,v.) e os bens 

avaliados foram levados a leilão no dia 06 de março de 1998, sendo arrecadada o 

importância de R$ 296.545,00 (duzentos e noventa e seis mil, cinqüenta e quarenta e cinco 

reais), relativa a venda de bens móveis. 

 Os bens móveis que não foram vendidos no leilão foram objeto 

da reavaliação de fls. 543/558, sendo levados a novo leilão no dia 30 de junho de 1998 (fls. 

665/669), quando foi arrecadado o montante de R$ 233.695,00 (duzentos e trinta e três mil, 

seiscentos e noventa e cinco reais) com as vendas realizadas. 

 Finalizada a perícia contábil na Falida, veio aos autos o Laudo 

de fls. 687/968. 

 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores de fls. 

970/972 que foi devidamente publicado no Diário da Justiça. 

 Em novo leilão de bens móveis, realizado em 12 de agosto de 

1998 (fls. 983/985), foi arrecadado o montante de R$ 18.325,00 (dezoito mil, trezentos e 

vinte e cinco reais). 

 Já fls. 1002/1003 o Requerente apresentou novo auto de 



arrecadação complementar e, a fls. 1004/1012, sobreveio Laudo Pericial de reavaliação dos 

bens móveis remanescentes. 

 Em decisão prolatada a fls. 1023/1025 este MM. Juízo autorizou 

a venda de todos os imóveis arrecadados no processo falimentar, independentemente de 

penhoras fiscais ou trabalhistas anteriores a Falência.  

 Os bens móveis remanescentes e os imóveis da Falida foram 

levados a leilão no dia 27 de outubro de 1998, sendo arrecadado o montante de R$ 

23.922,00 (vinte e três mil, novecentos e vinte e dois reais) com a venda dos bens móveis e 

R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) com a venda de um imóvel. 

 A fls. 1101/1106 o Síndico apresentou o relatório do Art. 103 da 

Lei de Falências anterior, no qual apontou indícios de crimes falimentares e postulou a 

instauração do respectivo inquérito judicial falimentar. 

 Os honorários periciais e de síndico foram fixados de forma 

definitiva a fls. 1175 em 1% e 5% do ativo da Massa respectivamente. 

 Em 04 de maio de 1999 foi realizado novo leilão para venda de 

bens móveis e imóveis, sendo que não houve oferta para os bens imóveis e as vendas dos 

bens móveis totalizaram o montante de R$ 11.960,00 (onze mil, novecentos e sessenta 

reais). 

 Considerando que aquela altura dos acontecimentos os bens 

imóveis já haviam sido leiloados sem êxito em duas oportunidades, o Requerente postulou 

a reavaliação dos mesmos, o que deu origem ao Laudo de Reavaliação de fls. 1242/1245. 

Tais bens foram levados a leilão em 25 de agosto de 1999, sendo arrecadada a importância 

de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e quinhentos reais) com a venda de imóveis e R$ 



1.510,00 (um mil quinhentos e dez reais) com a venda de bens móveis. 

 Sobreveio aos autos a arrecadação complementar de fls. 1333. 

Os imóveis foram uma vez mais reavaliados (fls. 1360/1362). Em novo leilão realizado em 

16 de dezembro de 1999, foi vendido um imóvel por R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos 

reais). Os imóveis, diante do fracasso nas vendas, foram uma vez mais reavaliados (fls. 

1431/1433). 

 Finalmente, no leilão realizado em 22 de março de 2000 foi 

alienado, entre outros, o imóvel-sede da Falida e arrecadada a importância de R$ 

920.500,00 (novecentos e vinte mil e quinhentos reais) conforme consta a fls. 1514/1515, 

1527 e 1530. 

 Foi realizado novo leilão para venda dos bens móveis e imóveis 

remanescentes no dia 20 de junho de 2000, sendo arrecadado o montante de R$ 130.250,00 

(cento e trinta mil, duzentos e cinqüenta reais) com as vendas que foram realizadas. 

 Em leilão realizado em 19 de setembro de 2000, foi arrecadado a 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) com a venda de um terreno. 

 A fls. 1884/1892 houve a arrecadação de um imóvel que não 

estava inscrito no Registro Imobiliário quando da Falência. A fls. 1969 o Requerente 

comprovou o depósito a favor da Massa da importância de R$ 16.490,45 (dezesseis mil, 

quatrocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), arrecadada em execução de 

sentença.  

 No leilão realizado no dia 02 de julho de 2002, foi arrecadada a 

importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) com a venda de dois terrenos. 

 A fls. 2215/2217 foram arrecadados os direitos e ações que a 



Massa possuía sobre um imóvel no condomínio Edifício Swan Tower Residence. O imóvel 

foi avaliado através do Laudo de fls. 2236/2240 e alienado no leilão realizado no dia 26 de 

maio de 2004, pelo montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) conforme fls. 

2296. 

 Em razão da demora da solução ação judicial em tramitação, 

para cobrança dos ativos da Massa junto à Eletrobrás, foi autorizada a venda judicial dos 

direitos e ações da Massa no mesmo, que foram alienadas através do leilão de fls. 2630, 

realizada em 04 de julho de 2012 pela importância de R$ 175.236,00 (cento e setenta e 

cinco mil, duzentos e trinta e seis reais).  

 A Massa recebeu a importância de R$ 19.401,30 (fls. 2763) 

relativa a ação de indenização ajuizada contra a Brasil Telecom S/A., sendo este o último 

ativo a ingressar no processo falimentar. 

 

 II – DO PAGAMENTO DO PASSIVO. DAS 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS: 

 

 O pagamento do passivo acabou sendo sobremodo retardado em 

razão da existência de recursos do INSS, na qualidade de credor por restituição em pecúnia, 

 contra a ordem de pagamentos estabelecida por este MM. Juízo, o qual decretou a 

prevalência dos créditos trabalhistas e acidentários frente às restituições em pecúnia.  

 Infelizmente a Massa restou vencida no TJRGS, o que reduziu 

os valores a serem objeto de rateio entre os credores por restituições em pecúnia. Conforme 

informado a fls. 2309, a Massa pagou a restituição ao INSS nos autos próprios, atendendo a 



indigitada decisão do Eg. TJRGS. 

 A partir daí, foram iniciados os procedimentos para pagamento 

dos credores trabalhistas da Falida e da Coligada INCOSIL INJETADOS PLÁSTICOS 

LTDA. (falência já encerrada), que por decisão deste MM. Juízo prolatada naquele feito,  

teve seus credores trabalhistas pagos neste processo falimentar, em razão da absoluta 

confusão patrimonial entre ambas as empresas falidas. 

 |Assim, sobrevieram aos autos os cálculos periciais de fls. 

2376/2405, de atualização dos créditos trabalhistas e rateio entre eles do saldo das 

disponibilidades da Massa e do único crédito acidentário habilitado na Falência, sendo este 

último pago integralmente através do alvará de fls. 2412. Já os credores trabalhistas, 

contemplados no rateio, foram pagos através do alvará de fls. 2414.  

 Os honorários do síndico e dos demais profissionais que atuaram 

no feito foram pagos no decorrer do processo falimentar, sendo que o saldo dos honorários 

de síndico foram liberados a fls. 2751, oportunidade na qual foram também recolhidas as 

custas judiciais (fls. 2754) a requerimento do Ministério Público.  

 Finalmente, a fls. 2774 o Banrisul S/A. informou a existência de 

créditos trabalhistas pendentes de levantamento, no montante de R$ 20.262,92 (vinte mil, 

duzentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), valor este que literalmente  

empata com o saldo das disponibilidades da Massa ficando prejudicado o pedido de 

honorários complementares formulado a fls. 2765/2766.  

 Portanto, os pagamentos efetuados a favor do INSS em sede de 

pedido de restituição em pecúnia, ao credor acidentário, aos credores trabalhistas e aos 

profissionais que atuaram na Falência esgotaram o ativo realizado no processo falimentar, 



sendo imperioso o imediato encerramento do feito. 

 Informa que, após, encerrar-se esta Falência, remanescerão a 

cargo dos Falidos o saldo dos créditos trabalhistas e a integralidade dos créditos fiscais, 

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

Credores. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 12 DE MAIO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 


