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PROCESSO Nº 1020001992-7 

FALÊNCIA DE 

CURTUME KONRATH LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CURTUME KONRATH 

LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de dizer e requerer o que segue: 

 

 1 – Excelência, o Requerente, nesta oportunidade apresenta o Relatório 

de Encerramento em anexo, visto que os pagamentos a seguir preconizados irão esgotar o ativo da 

Massa, não subsistindo mais qualquer razão para o prosseguimento do processo falimentar.  

 

 2 – Nesta senda, na própria decisão que julgar encerrada a Falência, 

postula o acolhimento das providências requeridas nas alíneas “a”, “b” e “c” do item 3 de fls. 

1172, bem como a expedição de alvará judicial, no valor de R$ 212.409,49 a favor da Fazenda 

Nacional para que esta venha a receber o saldo das disponibilidades da Massa, através do 

procurador Dr. Silvio Araldi. 

 

 3 – Requer ainda a liberação, na sentença do encerramento, dos alvarás 

postulados no item “d” e “e” do item 3 de fls. 1172/1173. Desde logo esclarece que, a exemplo do 

ocorrido nas demais Falências já encerradas perante este MM. Juízo, deixa de apresentar a 

prestação de contas, eis que já prestou contas nos autos, nas épocas próprias, com a concordância 

do Ministério Público acerca de tais contas. 



 4 – Finalmente, reitera a postulação da alínea “f” de fls. 1173, no 

sentido de que todos os alvarás sejam expedidos sem incidência de juros e correção monetária. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 27 DE JANEIRO DE 2016. 

 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   FALÊNCIA DE CURTUME KONRATH LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 

 A Devedora teve sua falência decretada no dia 30 de outubro de 2002, 

sendo nomeado Síndico o Requerente, que prestou o compromisso em Cartório naquele mesmo 

dia, oportunidade em que compareceu na sede da empresa, colocando vigilância 24 horas no local 

e postulando as providências iniciais constantes da manifestação de fls.110/112 dos autos, 

consistentes, entre outras, na autorização para a contratação da vigilância, na indicação dos 

profissionais para atuarem no feito e na publicação do aviso de síndico. 

 Já no dia seguinte o Requerente juntou aos autos o auto de arrecadação 

dos bens móveis, com 194 itens (fls.131/135), bem como, a fls. 139/152 apresentou o auto de 

arrecadação dos bens imóveis. 

 O laudo de avaliação dos bens arrecadados no processo falimentar foi 

juntado em 18 de novembro de 2002 conforme consta a fls. 157/189, o que levou o Requerente a 

postular a venda antecipada dos bens arrecadados, em razão de sua guarda onerosa, já em 09 de 

dezembro de 2002, 40 dias após a decretação de quebra. 

 A venda antecipada foi autorizada e os bens da Falida arrecadados no 

processo falimentar foram vendidos em leilão da ata de leilão de fls. 213. 

 A fls. 223/233 o Requerente prestou contas da cobrança de diversas 

duplicatas emitidas pela Falida contra seus clientes, que se encontravam pendentes de pagamento 



na data da quebra. O laudo pericial contábil, realizado com base nos livros e documentos da 

Falida foi finalizado pelo Sr. Perito Contábil em 05 de setembro de 2003 e juntado aos autos a fls. 

377/394. 

 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores em 14 de 

novembro de 2003 (fls.404/405), sendo o mesmo publicado em 05 de dezembro de 2003, 

conforme consta fls. 462. 

 A fls. 468/475, o Requerente apresentou o Relatório do art. 103 da Lei 

de Falências anterior, no qual relatou indícios de crimes falimentares. 

 Já a fls. 533/537, o Requerente juntou aos autos nova versão do 

Quadro Geral de Credores a qual foi publicada em 13 de julho de 2004 (fls. 543/544). 

 Os créditos trabalhistas foram objetos de avaliação e rateio de 50% 

através dos cálculos de fls. 585/590, sendo liberado seu pagamento por alvará judicial coletivo 

expedido em 20 de dezembro de 2004 (fls. 616/617). 

 Este síndico preconizou o pagamento integral dos créditos trabalhistas 

a fls. 653/654, sendo os cálculos periciais realizados a fls. 710/716 e liberado o pagamento do 

saldo remanescente a fls. 718, sem a oitiva do Requerente. 

 Ocorre que treze (13) credores trabalhistas não foram contemplados 

nos cálculos do primeiro rateio e, somente agora, através dos cálculos de fls. 1177/1178, tais 

credores estão recebendo o primeiro rateio, do qual haviam ficado excluídos por serem credores 

retardatários, conforme decidido a fls. 744. 

 A fls. 934, este MM. Juízo decretou sem efeito a arrematação efetuada 

por Alex Divo Becker, visto que este somente pagou a entrada dos imóveis que arrematara. 

Aquela decisão aplicou-lhe multa equivalente ao valor da entrada. 

 Os imóveis em tela foram avaliados (fls. 951/956) e leiloados 

conforme consta da ata de fls. 102. 

 Finalmente, a fase de realização do ativo foi encerrada com a venda em 

leilão pagamento do 

No dia 08 de maio de 2001 foi realizado novo leilão no qual foi apurado o montante de R$ 

668.600,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais) com a venda do imóvel sede da 



Falida, dos veículos e dos bens móveis remanescentes, encerrando-se a fase de realização do ativo 

com aquelas vendas judiciais. 

 Somente em junho de 2003 viabilizou-se o pagamento dos credores 

trabalhistas, pelas razões expostas a fls.1333/1334. Com o parecer favorável do Ministério 

Público, este MM. Juízo autorizou e fixou os critérios para o pagamento de tais créditos 

(fls.1338/1340), sendo os credores pagos em 1º rateio através do alvará judicial de fls.1473, 

expedido em 17 de setembro de 2004, após julgamento do agravo impetrado contra o INSS contra 

decisão de fls.1338/1340. 

 Naquela oportunidade foram pagos o IRRF e as contribuições dos 

segurados ao INSS. Após, sobrevieram pagamentos a alguns credores retardatários. Em 03 de 

julho de 2007 foi realizado o 2º rateio entre os credores trabalhistas, bem como recolhidos os 

encargos respectivos, conforme comprovam os alvarás de fls.1585/1586.  

 O credor acidentário, Luis Osmar de Quadro Barboza, teve seu crédito 

apurado em fls.1650 e pago através de alvará de fls. 1651. 

 Em 24 de março de 2010 foi realizado o 3º rateio entre os credores 

trabalhistas e pagos os encargos de praxe e o saldo dos honorários de síndico e periciais, através 

dos alvarás de fls. 1676/1678. 

 Considerando que o único entrave para o encerramento da Falência era 

a existência da ação para cobrança da correção monetária do empréstimo da Eletrobrás, o 

Requerente postulou, a fls.1695/1697, a venda judicial de tal ativo, a qual foi autorizada, sendo 

levados os créditos a leilão, no dia 04 de julho deste ano, com a arrecadação da importância de 

R$69.372,00 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta e dois reais). 

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

pequeno e derradeiro rateio entre os credores trabalhistas e, após, encerrar-se esta Falência, 

remanescendo a cargo dos Falidos o saldo dos créditos trabalhistas e a integralidade das 

restituições em pecúnia, dos créditos fiscais, privilegiados, quirografários e por encargos da 

massa constantes do Quadro Geral de Credores. É o Relatório! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 27 DE JANEIRO DE 2016. 



 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 


