
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA MM. 1ª VARA DA COMARCA DE 

SAPIRANGA - RS. 

 

PROCESSO Nº 132/1.03.0000552-1 

FALÊNCIA DE 

LÉO SCHIRMER & CIA. LTDA. 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE LÉO 

SCHIRMER & CIA. LTDA., por seu procurador infra-assinado, 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, 21 DE JULHO DE 2010. 

 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           OAB/RS 19.585 

                                 



                                    FALÊNCIA DE LEO SCHIRMER & CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida ingressou em Juízo com pedido 

de Concordata Preventiva e, após tramitação tumultuada da moratória teve sua 

Falência decretada em 21 de agosto de 1992, a pedido do Comissário e do 

Ministério Público por que a empresa estava inativa, vendia ativos dentro da 

Concordata sem autorização judicial e negava-se a permitir o livre acesso do perito 

contábil em suas dependências, procrastinando o início da perícia.     

 Com a decretação de falência, assumiu o encargo de 

Síndico o Comissário da Concordata, Sr. Pedro E. Kuwer, que mais adiante 

outorgou procuração ao advogado que a esta subscreve, fazendo-se representar na 

Falência pelo mesmo. 

 Os bens da Falida foram arrecadados, avaliados e 

levados a leilão.Foram necessários diversos leilões judiciais até que todo o ativo 



arrecadado na Falência fosse alienado.   

 A perícia contábil realizada em sede de falência 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. 

 Quando foi encerrada a fase de realização do ativo o 

Síndico propôs ao Juízo que firmasse a ordem de pagamento dos credores, sendo 

determinado, nesta Instância, que os credores trabalhistas fossem pagos 

preferencialmente aos credores por restituições em pecúnia. 

 Lamentavelmente, por decisão do Colendo STJ foi 

determinado que as restituições em pecúnia recebessem com preferência sobre os 

créditos trabalhistas. 

 Assim, em atendimento à determinação da Superior 

Instância todas as importâncias arrecadas na Falência que não foram utilizadas 

para pagamento das despesas com a administração do processo falimentar foram 

objeto de ratei entre os credores por restituições em pecúnia, sendo o primeiro 

rateio realizado em 24 de agosto de 2004, conforme se verifica à fls. 2404 e o 

último e derradeiro rateio, que esgotou as disponibilidades da Massa, foi realizado 

em 06 de novembro de 2009 (fls. 2785), em consonância com os cálculos de fls. 

2779.          

 Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o pagamento do saldo do passivo da Falida habilitado no processo 

falimentar – nada mais resta a se fazer que não encerrar esta Falência, ressalvando-

se que remanescem impagos e a cargo dos Falidos o saldo das restituições em 



pecúnia e a integralidade dos créditos trabalhistas, fiscais, privilegiados e 

quirografários.   É o Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 21 DE JULHO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         OAB/RS 19.585        

                                 


