
EXMA.  SRA.  DRA.  JUÍZA  DE  DIREITO  DA 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA  DE SAPIRANGA -  RS 

 

PROCESSO Nº 1030000556-4 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS DANTIN LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS 

DANTIN LTDA., por seu procurador infrafirmado 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. 

 

 SAPIRANGA, 17 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           OAB/RS 19.585 



                                FALÊNCIA DE CALÇADOS DANTIN LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida ingressou em Juízo com pedido 

de Concordata Preventiva em 19 de março de 1985, sendo que, desde o início, a 

Moratória teve tramitação tumultuada, inclusive com o afastamento de dirigentes 

por ordem judicial. A requerimento do Ministério Público, este MM. Juízo 

decretou a falência da Devedora no dia 23 de janeiro de 1986, antes mesmo do 

vencimento da primeira parcela da Concordata. 

 Com a decretação de falência, assumiu o encargo de 

Síndico o Sr. Paulo R. Schele, que acabou sendo destituído das funções por 

suposto envolvimento com os Falidos, sendo nomeado Síndico o Requerente, Bel. 

Luiz Carlos Sefrin que passou a se fazer representar nos autos pelo advogado que 

esta subscreve. Quando o Requerente assumiu o encargo os bens da Falida já se 

encontravam arrecadados pelo Síndico anterior. A Massa não dispunha de recursos 



para manter vigilância na sede da Falida, o que levou o Requerente a arrendar a 

planta industrial, mediante autorização judicial. 

 Ato contínuo, o Requerente providenciou na avaliação 

dos bens arrecadados bem como na perícia contábil nos livros e documentos da 

Falida. A perícia contábil apurou sérios indícios de crimes falimentares, que 

redundaram na apresentação pelo Requerente o relatório do art. 103 do D. L. 

7.661/45 e, em conseqüência, na denúncia dos Falidos pelo Ministério Público. 

 Em agosto de 1987 os bens da Falida foram reavaliados 

e levados a leilão em outubro daquele ano, sendo negativo o leilão. Designado 

novo leilão no dia 16 de novembro de 1987, os bens foram vendidos em lote 

único. 

 A partir daí, a Massa passou a pagar os seus credores, 

tendo sido pagos no processo falimentar a totalidade das restituições em pecúnia, 

dos créditos trabalhistas, das execuções fiscais, dos encargos da massa e dos 

créditos privilegiados.  

 Somente os créditos quirografários foram pagos em 

rateio, remanescendo, em relação a estes, teoricamente, um saldo sob 

responsabilidade dos Falidos. Contudo, em razão do tempo decorrido, na realidade 

os Falidos não podem mais ser responsabilizados por quaisquer débitos da Falida.  

        O rateio do saldo das disponibilidades da Massa 

realizados a favor dos credores quirografários em 27 de janeiro de 2009 encerrou a 

fase de pagamentos no processo falimentar.  

 Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o pagamento do saldo do passivo quirografário habilitado no processo 



falimentar – nada mais resta a se fazer que não encerrar esta Falência. É o 

Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 17 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         OAB/RS 19.585        

                                 


