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FALÊNCIA DE 

CURTUME SCHUCK S/A. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CURTUME 

SCHUCK S/A., 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. 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 1º DE DEZEMBRO DE 2011. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 



                                   FALÊNCIA DE CURTUME SCHUCK S/A. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 I – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

 

 Inicialmente, cumpre salientar que, para emprestar maior 

transparência à sua administração, o Requerente abdicou de movimentar recursos da 

Massa na forma prevista no artigo 63, IV c/c 209, ambos da L. F.. 

 Conforme dos autos consta, todas as importâncias foram 

movimentadas mediante autorização judicial e prestadas as contas individualmente. 

 Diante disto, estando os documentos comprobatórios das 

despesas já entranhados nos autos do processo falimentar, e tendo sido oportunizada, 

nas épocas próprias, a manifestação do Falido e do Ministério Público acerca dos 

mesmos, o Requerente deixa de prestar novamente contas, postulando, no entanto, 

seja publicado o aviso previsto no parágrafo 2º. do artigo 69, com expressa 

referências às prestações de contas juntadas aos autos do processo falimentar. 



 Assim, em virtude de já ter prestado contas nas épocas 

próprias, desde logo passa abordar as matérias previstas no artigo 131 do Diploma 

Falimentar. 

 

 II – DO VALOR DO ATIVO APURADO NO 

PROCESSO FALIMENTAR: 

 

 A Devedora, ora Falida encontrava-se sob regime de 

Concordata Preventiva, na qual não vinha cumprindo com suas obrigações para 

com os seus credores, quando teve sua falência decretada neste feito, em data de 

08 de abril de 1998, em razão da falta de pagamento de títulos vencidos e 

protestados por obrigações posteriores à Moratória.  

 O Requerente já vinha exercendo as funções de 

Comissário da Concordata Preventiva e, com a decretação de quebra, passou a 

exercer as funções de síndico no processo falimentar, tendo adotado 

imediatamente todas as medidas necessárias à preservação e conservação do 

valioso patrimônio arrecadado na Falência, ressaltando-se a contratação de serviço 

de vigilância no próprio dia da decretação de quebra, a imediata arrecadação dos 

bens, bem como a sua avaliação e os leilões, que foram realizados de forma 

antecipada, nos moldes preconizados no art. 176, PU, do D. L. 7.661/45.       

 O ativo da Falida arrecadado no processo falimentar era 

composto por diversos imóveis e um grande parque fabril, com inúmeras máquinas, 

equipamentos, móveis e utensílios. 

 Conforme já referido, avaliados os bens, estes foram 



objeto de vários leilões judiciais, sendo que, segundo o último cálculo que dos autos 

consta fls. 2550/2551, o valor atualizado do ativo realizado na Falência, ultrapassa a 

casa dos R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). 

  

 III – DO VALOR DO PASSIVO E DOS 

PAGAMENTOS FEITOS AOS CREDORES: 

 

 Considerando que a Falência foi decretada nos idos de 

1998, torna-se praticamente impossível informar-se o valor total do passivo sem a 

atualização dos créditos lançados no Quadro Geral de Credores. Somente os pedidos 

de restituição em pecúnia ultrapassam hoje a casa dos R$ 25.000.000,00 (vinte cinco 

milhões de reais). Estima, com base nos valores lançados no Quadro Geral de 

Credores, que o passivo total da Falida, em valores atuais, supere o montante R$ 

40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). 

 Por conta da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que 

privilegiou as restituições em pecúnia em detrimento dos credores trabalhistas e 

acidentários, a Massa, na medida em que os valores de correntes das vendas do ativo 

iam ingressando em suas contas, realizou diversos rateios a favor das restituições em 

pecúnia, até que os pagamentos realizados através do alvará judicial de fls. 2531 

esgotaram todas as suas disponibilidades.  

 Assim, remanescem pendentes de pagamento o saldo das 

restituições em pecúnia e a integralidade dos créditos trabalhistas, acidentários e 

privilegiados, dos créditos fiscais da Fazenda Nacional, do Estado do Rio Grande do 

Sul e do Município de Estância Velha, os encargos da massa, os créditos 



hipotecários e quirografários, todos constantes do Quadro Geral de Credores da 

Falida.  

 Portanto, os Falidos permanecerão responsáveis pelos 

saldos das restituições em pecúnia e pela totalidade dos demais créditos inscritos no 

Quadro Geral de Credores elaborado no curso do processo falimentar. 

 

 IV – CONCLUSÃO: 

 

 ISTO POSTO, considerando o esgotamento do ativo no 

pagamento em rateio das restituições em pecúnia e não havendo qualquer previsão 

do ingresso de novos valores na Massa, requer se digne V. Exa. julgar encerrado o 

processo falimentar. É o RELATÓRIO! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 1º DE DEZEMBRO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO      


