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PROCESSO Nº 1020001535-0 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS LOUSANNE S/A. - IND. E COM. 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS 

LOUSANNE S/A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, vem respeitosamente a presença de 

V. Exa., a fim de apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO do processo 

falimentar, postulando seja imediatamente encerrado o feito por sentença, remanescendo a 

cargo dos Falidos as obrigações para com os credores que não foram solvidas pela Massa. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 CAMPO BOM, 1º DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE AHCK 

             SÍNDICO  



          FALÊNCIA DE CALÇADOS LOUSANNE S/A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida ingressou em Juízo com pedido de 

Concordata Preventiva em 30 de outubro de 1990, que foi deferido no dia 31 de outubro de 

1990. Este Síndico foi nomeado como Comissário da Concordata em 20 de novembro de 

1990. No decorrer do período de processamento da Moratória a Devedora prosseguiu 

acumulando prejuízos crescentes, que foram relatados nos autos pelo Comissário e que 

culminaram com a decretação de quebra da Empresa, ocorrida em 24 de janeiro de 1992 

(fls. 860/862), após a Concordatária ter depositado apenas uma fração de 25% da primeira 

parcela da Concordata e literalmente paralisado suas atividades, conforme informado pelo 

então Comissário, ora Síndico, a fls. 802/804.  

 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 guarda e arrecadação dos bens da Falida, conforme se pode verificar às fls. 



920/949, 980/989 e 991. Os bens arrecadados foram objetos do laudo de avaliação de fls. 

997/1054 dos autos. 

 Os bens da Falida arrecadados no processo falimentar foram 

levados a leilão no dia 11 de março de 1992, apenas 45 dias após a decretação de quebra, 

sendo que a totalidade dos bens arrecadados até aquele momento foi vendida em lote único 

pelo montante de Cr$ 1.560.000.000,00 (um bilhão e quinhentos e sessenta milhões de 

cruzeiros), para pagamento a vista dos bens móveis e em 24 parcelas mensais dos bens 

imóveis. A fls. 1387/1494 foi juntado aos autos Laudo Pericial Contábil e, conforme se 

verifica a fls. 1496/1500, com base em tal laudo, o Requerente apresentou a exposição 

referida no art. 103 daquele Diploma, na qual relatou indícios de crimes falimentares e 

postulou a formação dos autos do inquérito judicial falimentar. 

 Já no dia 07 de julho de 1992, menos de seis meses após a 

decretação de quebra, foi iniciado o pagamento dos credores trabalhistas, disponibilizando-

se a favor dos mesmos a importância de Cr$ 728.291.431,88 (setecentos e vinte e oito 

milhões, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e um cruzeiros e oitenta e oito 

centavos), conforme conta a fls. 1542/1551. Seguiram-se outros pagamentos a favor dos 

credores trabalhistas até que a Massa quitou integralmente os créditos desta classe de 

credores, ao cabo de cinco anos, por conta da lenta tramitação de alguns processos perante 

a Justiça do Trabalho. 

 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores (fls. 

1625/1637), que foi devidamente publicado a fls. 1664. 

 Conforme consta a fls. 1774/1775, 1826/1834 e 1873/1882, este 

Síndico postulou e promoveu o pagamento de todo o passivo fiscal dentro do período 



previsto no art. 1º, do D. L. nº 858/69, ou seja, dentro dos 12 meses posteriores à quebra, 

sem incidência de correção monetária, o que permitiu à Massa pagar de forma parcial 

inclusive seu passivo quirografário, como veremos adiante. 

 Este Síndico arrecadou bens em poder de terceiros, que foram 

objetos do auto de arrecadação de fls. 1970/1971 e do Laudo de Avaliação de fls. 

1987/1988, e que foram levados a leilão em data de 31 de maio de 1994, sendo vendidos 

pelo montante de CR$ 4.764.000,00 (quatro milhões setecentos e sessenta e quatro reais). 

 Em 16 de dezembro de 1994, a fls. 2324 e 2326, o Requerente 

comprovou nos autos o pagamento parcial do crédito hipotecário do Banco do Brasil S/A. 

e, a partir de maio de 1995, iniciou o pagamento dos créditos por encargos da Massa, 

enquanto os créditos trabalhistas remanescentes prosseguiam sendo pagos. 

 A fls. 2502 o Requerente comprovou o pagamento de mais uma 

parcela do crédito hipotecário do Banco do Brasil. 

 O pagamento dos créditos trabalhistas e dos encargos da massa 

foi finalizado em meados de junho 1997, conforme consta da Certidão de fls. 2574. 

 Em prosseguimento, passaram a ser atualizado os créditos 

quirografários, que após muitas idas e vindas, acabaram sendo contemplados com o 

pagamento do 1º rateio, através de alvará judicial coletivo, conforme consta a fls. 

2778/2780. 

  O pagamento dos credores quirografários em 1º rateio esgotou 

as disponibilidades da Massa na época, mas o feito não foi encerrado com tal pagamento 

em razão da existência de ação na qual a Massa litigava contra a Eletrobrás. 

 E, dito e feito, conforme se verifica a fls. 2938/2948, a Massa 



recebeu o montante líquido de R$ 86.260,02 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta reais e 

dois centavos) com o pagamento realizado pela Eletrobrás e, após mais um pagamento 

líquido de R$ 40.559,38 (quarenta mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e trinta e oito 

centavos), devidamente comprovado a fls. 2951/2958. 

 A partir das fls. 2977 seguiu-se o último e derradeiro rateio entre 

os credores quirografários, que se estendeu por longo período em razão das negativas do 

Banrisul S/A. em receber o alvará coletivo. 

 Excelência, o rateio antes referido esgotou o ativo realizado até 

aqui no processo falimentar e, mesmo com a previsão de possíveis ingressos na Massa, é 

viável o encerramento do processo falimentar e sua eventual reabertura para receber tais 

ingressos e pagar os credores.  

 Diante disto, preconiza o ENCERRAMENTO DA 

FALÊNCIA CALÇADOS LOUSANNE S/A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pelo 

esgotamento do ativo no pagamento em rateio dos credores quirografários, remanescendo a 

cargo dos Falidos a responsabilidade tão somente sobre os saldos dos créditos 

quirografários, visto que todos os demais foram liquidados pela Massa. É o Relatório! 

 

 CAMPO BOM , 1º DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

                 SÍNDICO        

                                 


