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SAPIRANGA - RS 

 

 

PROCESSO Nº 132/1.03.0001146-7 

FALÊNCIA DE 

TREVO INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE TREVO 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. 

Exa., a fim de dizer e requerer o que segue: 

 

 1 – O Requerente concorda com os cálculos periciais 

relativos ao segundo e último rateio entre os credores trabalhistas, postulando a 

expedição de alvará judicial coletivo a favor dos mesmos, no importe de R$ 

134.060,46 (cento e trinta e quatro mil, sessenta reais e quarenta e seis centavos), 

sem incidência de juros e correção monetária, a ser enviado ao Banrisul S/A., 

juntamente com a respectiva relação de credores.  

 

 2 – Considerando a informação do Banrisul de que 



diversos credores não levantaram seus créditos relativos ao primeiro rateio, 

conforme relação anexa, requer se digne V. Exa. ordenar ao Banco que crie contas 

individualizadas para os credores que não levantaram os créditos relativos ao 

alvará de autorização 2262/27-2006, as quais poderão ser movimentadas 

livremente por seus titulares. 

 

 3 – Requer ainda que conste do ofício a ser enviado ao 

Banrisul que o crédito do Credor Jorge Fernando da Silva deverá ser 

disponibilizado a favor da Viúva Margarete Ventura da Silva, qualificada à fls. 

2950, visto que, efetivamente, o crédito do falecido Jorge, relativo ao primeiro 

rateio não foi levantado até esta data.   

 

 4 – Considerando que o segundo rateio entre os 

credores trabalhistas se trata de rateio final, que irá esgotar o ativo realizado no 

processo falimentar, bem como que não existem novos valores a ingressarem na 

Massa, o Requerente está apresentando neste ato o Relatório de Encerramento da 

Falência, que seguem em anexo, postulando se digne V. Exa. julgar encerrada a 

Falência por sentença. 

 

 5 – 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.      

 



 6 – Finalmente, requer seja determinada, na sentença de 

encerramento, a liberação do saldo da verba honorária de Síndico (R$ 118.376,54) 

e dos honorários periciais (R$ 19.191,44), com a expedição dos respectivos 

alvarás a favor dos mesmos. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 SAPIRANGA, 08 DE JUNHO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE AHCK 

             SÍNDICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          MASSA FALIDA DE TREVO INDÚSTRIA DE CALÇADOS 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 1º de junho de 1998, que foi deferido no dia 04 de 

junho, sendo nomeado este Síndico como Comissário da Concordata. Contudo, 

embora a lisura e o denodo de seus administradores, a Devedora não logrou 

cumprir com a Concordata, tendo sido decretada sua Falência em 09 de agosto de 

2000, após um curto período de administração judicial. 

 Decretada a quebra, o subscritor da presente foi 

nomeado para o exercício das funções de síndico, tendo adotado as diligências de 

praxe e, especialmente, procedido à arrecadação dos bens da Falida, conforme 

consta à fls. 850/876 dos autos. 

 A administração judicial especial, que vigorou nos dias 

que antecederam à Falência, apresentou relatório à fls. 880/899 e teve suas contas 

aprovadas pelo Perito da Falência. 



 Os bens arrecadados foram avaliados e levados a leilão 

no dia 24 de outubro de 2000, conforme se verifica através da ata de fls. 

1381/1387, apurando-se em leilão o montante de R$ 765.998,00 (setecentos e 

sessenta e cinco mil novecentos e noventa e oito reais). A Massa recebeu ainda o 

ressarcimento de créditos fiscais, conforme consta à fls. 1341, 1497, 1523, 1524, 

1525 e 1545.  

 Imediatamente após o leilão, o Requerente apresentou o 

Quadro Geral de Credores, que foi devidamente publicado no Diário da Justiça 

(fls. 1472/1473). Nova versão do Quadro Geral foi publicada à fls. 1963/1964, 

antes de iniciarem-se os pagamentos dos credores.  

 O Sr. Perito Contábil apresentou o laudo pericial à 

fls.1596/1617, no qual não constatou irregularidades na escrituração contábil e na 

administração econômico financeira da Falida, fato raro nas Falências desta 

Comarca. 

 A Massa iniciou o pagamento dos credores, tendo 

liquidado as restituições em pecúnia e pago os credores trabalhistas em primeiro 

rateio no percentual de 43% sobre o valor corrigido de tais créditos, em 

consonância com o laudo pericial de fls. 2465/2496. Posteriormente, alguns 

credores trabalhistas retardatários foram recebendo seus créditos, relativos ao 

primeiro rateio, ao longo da tramitação do processo falimentar.  

 À fls. 2885/2886 foram comprovados os pagamentos 

dos pedidos de restituição faltantes e de credores trabalhistas retardatários, bem 

como à fls. 2900 foi pago, através de alvará judicial, o crédito da única credora 

acidentária habilitada no processo falimentar.  



 Realizado tais pagamentos, à fls. 2914 o Requerente 

preconizou a realização do último e derradeiro rateio entre os credores trabalhistas, 

apresentando nova versão atualizada do Quadro Geral de Credores. Foram 

apurados o saldo dos honorários dos profissionais que atuaram no processo 

falimentar e liberado o percentual de 50% dos mesmos.  

 Como ato derradeiro da fase de pagamento do passivo, 

o Sr. Perito Contábil realizou os cálculos relativos aos pagamentos necessários 

para finalização do processo falimentar, com rateio final de 8,05% a favor dos 

credores trabalhistas, conforme laudo que segue em anexo.  

 Excelência, o rateio antes referido e os pagamentos das 

despesas com a administração da Falência irão esgotar o ativo realizado no 

processo falimentar e, na ausência de previsão de novos ingressos na Massa, nada 

justifica o prosseguimento do feito, impondo-se o ENCERRAMENTO DA 

FALÊNCIA, pelo esgotamento do ativo no pagamento da totalidade das 

restituições em pecúnia e do crédito acidentário, e no pagamento parcial dos 

créditos trabalhistas, no montante de 51,05%, remanescendo a cargo dos Falidos a 

responsabilidade sobre o saldo dos créditos trabalhistas e a totalidade dos créditos 

fiscais, por encargos da massa e quirografários. É o Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 08 DE JUNHO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         OAB/RS 19.585        

                                 


