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

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO – RS. 

 

 

PROCESSO Nº 1050002921-0 

FALÊNCIA DE  

KEKA CALÇADOS LTDA. e 

DE’LA ROSA CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

O SÍNDICO DAS MASSAS FALIDA DE KEKA 

CALÇADOS LTDA. e DE’LA ROSA CALÇADOS 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. 

 NOVO HAMBURGO, 19 DE MAIO DE 2010. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 



FALÊNCIA DE KEKA CALÇADOS LTDA. e DE’LA ROSA CALÇADOS 

LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

  

 A Falência foi decretada em 06 de janeiro de 2001, 

sendo arrolados os bens da Falida e nomeado depositário Rogério Rosendo da 

Rosa Junior (fls. 42). A Falida Keka Calçados Ltda. deixou de ser lacrada porque 

no local funcionava a empresa De’la Rosa Calçados Ltda.. 

 Com a vinda aos autos dos estatutos sociais de ambas as 

empresas restou claro que estas tinham a mesma personalidade jurídica sendo a 

segunda mera sucessora da primeira. 

 Em 27 de novembro de 2002 foram estendidos os 

efeitos da falência da Keka para a De’la Rosa.  

 A partir daí começou verdadeiro périplo para que o 

Falido Rogério Rosendo da Rosa entregasse à Massa os bens depositados junto a 

ele ou pagasse o equivalente em dinheiro, o que nunca veio a ocorrer. 

 O Requerente apresentou o relatório do art. 103 da Lei 

de Falências, no qual relatou indícios de crimes falimentares. 



 Tendo o Depositário desviado todos os bens que 

poderiam ter sido arrecadados no processo falimentar, nenhuma importância foi 

arrecadada na Falência, assim como não foi possível o pagamento dos credores, o 

que justificou a publicação do edital previsto no art. 75 do Diploma Falimentar 

anterior.  

 Considerando que já abordou as matérias do art. 103 do 

D. L. 7.661/45 à fls. 260/264, o Requerente deixa de fazer referências às mesmas 

neste relatório. 

   Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o pagamento dos credores, eis que negativa a Falência, nada mais resta a 

se fazer que não encerrar este processo falimentar, remanescendo a cargo do 

Falido todas as obrigações das Falidas junto aos seus credores. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 19 DE MAIO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         SÍNDICO                                        


