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

DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

PROCESSO Nº 1050000202-9 

FALÊNCIA DE  

SIBISA INDUSTRIAL S/A. 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE SIBISA 

INDUSTRIAL S/A., 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, como 

segue: 

 

 1 – O Requerente postula o imediato encerramento do processo 

falimentar por sentença, visto que foi esgotado o ativo realizado na Falência, não se 

justificando mais o prosseguimento deste processo de execução coletiva pela absoluta falta 

de recursos para pagamento do saldo do passivo habilitado no feito.  

 

 2 -  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, que foram 

homologadas por este Juízo após a oitiva do Ministério Público. 

 

 3 – Finalmente, aduz que deixa de prestar contas do alvará de 

fls. 4601, visto que o mesmo foi utilizado integralmente no pagamento da remuneração do 

requerente, pois ao contrário do que foi requerido a fls. 4595/4599, não existem honorários 

periciais pendentes de pagamento, conforme se verifica no cálculo de fls. 4591/4594. 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 14 DE JULHO DE 2015. 

 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           FALÊNCIA DE SIBISA INDUSTRIAL S/A. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida, ingressou em Juízo com pedido de 

Concordata Preventiva em 14 de setembro de 1990, sendo deferido o pedido e mandado 

processar a Moratória em 18 de setembro daquele ano, recaindo a nomeação de Comissária 

na maior credora, Eldorado Beneficiamento de Couros Ltda., que se fez representar nos 

autos pelo a advogado que a esta subscreve, conforme consta do instrumento de mandato 

de fls. 159.  

 O processamento da Concordata Preventiva foi relativamente 

tranqüilo. Contudo, na data aprazada para pagamento da primeira parcela da moratória, a 

Devedora compareceu em Juízo alegando a impossibilidade de realizar o mesmo e 

postulando a rescisão da concordata (fls. 713/715). Igual providência – rescisão da 

concordata – foi postulada pela Comissária, conforme se verifica a fls. 718/720. 



 Atendendo aos pleitos da então Concordatária e da Comissária, 

este MM. Juízo decretou a Falência da Devedora em 20 de agosto de 1991 (fls. 721/723), 

nomeando a Comissária para o exercício do encargo de síndica. 

 A Síndica, sempre representada pelo advogado que a esta 

subscreve, adotou as medidas de praxe tendo, entre outras, procedido a arrecadação dos 

bens da Falida, contratando advogados trabalhistas e auxiliares para os trabalhos 

administrativos e vigilância dos imóveis, que guardavam um extraordinário parque de 

máquinas e equipamentos para confecção de calçados. Foram indicados profissionais para 

exercício das funções de Perito Contábil, Avaliador e Leiloeiro. 

 Diante da existência de grande volume de calçados prontos para 

embarque para o exterior, a Síndica postulou o cumprimento dos contratos de exportação 

relativos a tais calçados, o que redundou em receitas imediatas para a Massa. 

 Além disto, foram arrecadados cheques em carteira de clientes 

da Falida que foram cobrados pela Massa, bem como foram arrecadadas importâncias 

remetidas pela Justiça do Trabalho ao Juízo Falimentar conforme prestação de contas de 

fls. 909 e seguintes. 

 Os bens da Falida foram arrecadados (fls. 1080/1121), sendo que 

somente de bens móveis foram relacionados 1162 lotes nas fábricas 1, 2, 3 e 4 a fls. 

1222/1260 foram arrecadados os bens encontrados na fábrica 5, sendo relacionados 1953 

lotes. Já a fls. 1329 foram arrecadados os bens existentes na chamada unidade 2 sendo 

relacionados mais 700 lotes. Finalmente, a fls. 1453/1468 foram arrecadados os bens 

localizados na Rua General Osório, e relacionados nos autos mais 774 lotes de bens 

móveis. 



 Finalizada a arrecadação dos bens localizados no primeiro 

momento nas unidades industriais da Falida, os mesmos foram avaliados, conforme se 

verifica através dos Laudos de Avaliação de fls. 1487/1542 (bens imóveis) e 1639/1741 

(bens móveis). 

 Através da culta decisão de fls. 1756, o saudoso Dr. ÍTALO 

PAGANO CAUDURO JÚNIOR, que presidia o feito, autorizou o início da realização do 

ativo. 

 O primeiro leilão para venda do acervo da Massa foi realizado 

no dia 14 de janeiro de 1992, sendo que todo o acervo da Falida localizado nas Ruas Jorge 

Schure e na Rua Farroupilha foram arrematados pela Brochier S/A. e pela Indústria de 

Calçados Clagisa, pelo montante de Cr$ 3.214.922.836,00 (três bilhões, duzentos e 

quatorze milhões, novecentos e vinte e dois mil e oitocentos e trinta e seis cruzeiros), de 

forma parcelada. A proposta foi homologada a fls. 2068, verso. 

 No segundo leilão, realizado no dia subseqüente, foram 

vendidos bens móveis no montante de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros). 

 Ademais, no decorrer da tramitação do processo, foram 

realizados diversos leilões para a venda de bens remanescentes, todos de pouca monta, 

praticamente insignificantes frente aos valores obtidos no primeiro leilão, que em manchete 

de capa do Jornal NH, edição de 15/02/1991 foi saudado como “o maior negócio da 

indústria calçadista de Novo Hamburgo” quando o então pujante Grupo Brochier adquiriu 

a quase totalidade do acervo da Massa Falida da Sibisa Industrial S/A., que até a Falência 

era a segunda maior indústria calçadista da Cidade, somente superada pela própria 

Brochier. Portanto, no decorrer deste relatório, o subscritor do presente deixa de referi-los 



um a um, como costuma fazer em outros feitos. 

 O Juízo Falimentar, por provocação do Sindicato, que 

representava os ex-funcionários da Falida e da Síndica decidiu sobre a ordem de 

pagamentos envolvendo os credores por restituições em pecúnia e os créditos trabalhistas, 

uma vez que o montante das primeiras superava em muito o ativo realizado na Falência,. E 

decidiu pela prevalência dos créditos trabalhistas sobre as restituições em pecúnia, através 

da lapidar decisão de fls. 2417/2419. 

 Seguiram-se agravo de instrumento de inúmeros Bancos, que 

impediram o imediato cumprimento daquela decisão favorável aos trabalhadores, em razão 

da concessão de efeito suspensivo em sede liminar, no mandado de segurança impetrado 

pelo Banco de Montreal (fls. 3045). 

 Concluída a perícia contábil na Falida, foi aportou aos autos, a 

fls. 2646/3000, o respectivo Laudo Pericial. 

 A fls. 3115/3123 a Síndica apresentou o relatório previsto no art. 

103, do D. L. 7661/45, no qual relatou diversos indícios de crimes falimentares, imputáveis 

a seis ex-diretores da Falida, contra os quais foi instaurado inquérito judicial falimentar, 

conforme consta da Certidão de fls. 2369 no 14º volume. 

 Em decisão histórica, a Colenda 6ª Câmara Cível do TJRGS 

decretou a preferência dos créditos trabalhistas frente às restituições em pecúnia, conforme 

se verifica no Acórdão juntado a fls. 2410/2440, o que motivou o pedido do Sindicato dos 

Trabalhadores para pagamento imediato, neste processo falimentar, dos credores 

trabalhistas (fls. 2385/2393). 

 Através da decisão de fls. 2596 e verso, o MM. Juízo Falimentar 



entendeu precipitado o pagamento dos créditos trabalhistas enquanto não transitasse em 

julgado a decisão do TJRGS. Inconformado com tal decisão, o Sindicato dos Trabalhadores 

interpôs mandado de segurança e agravo regimental junto ao TJRGS, que determinou “o 

imediato pagamento dos créditos trabalhistas habilitados nos autos do processo 

falimentar de Sibisa Indústria de Calçados (processo nº 19190022368)”, conforme consta 

no ofício de fls. 2805. 

 Os créditos trabalhistas foram atualizados nos autos das 

penhoras no rosto dos autos (seis volumes) e pagos através dos alvarás coletivos de fls. 

2851/2852.  

 O Quadro Geral de Credores foi juntado aos autos a fls. 

2875/2911 e publicado no Diário da Justiça de 13 de abril de 1994 (fls. 2956/2959). 

 O Banco do Brasil S/A. compareceu aos autos em 18 de maio de 

1995 (fls. 3166/3177), para comprovar que a preferência de seu crédito frente aos credores 

trabalhistas foi decretada pelo STJ em decisão final, postulando, naquela oportunidade a 

suspensão do pagamento dos credores trabalhistas, o que foi acolhido por este Juízo 

Falimentar, restando uns poucos credores trabalhistas retardatários pendentes de pagamento 

até os dias atuais. A partir daí, tendo o STJ privilegiado as restituições em pecúnia, 

somente foram pagos tais credores, nos dois rateios realizados nos autos. 

 A fls. 3786/3788 a Massa, devidamente autorizada por este MM. 

Juízo, celebrou o acordo para composição de débito que possuía junto a AGRICAPE S/A., 

que redundou no ingresso para a Massa da importância de R$ 598.665,13. 

 Somente no ano de 1999, com o trânsito em julgado do pedido 

de restituição em pecúnia impetrado pelo Banco do Brasil S/A., último da categoria a 



transitar em julgado, oportunizou-se a realização do 1ª rateio entre tais credores, 

providência requerida pela Síndica a fls. 3872/3873 e acolhida por este Juízo a fls. 3874. 

 As restituições em pecúnia foram objetos de atualização e rateio 

pela Contadoria (fls. 3906/3962), sendo que os credores receberam seus créditos em 1º 

rateio, através do alvará coletivo de fls. 3990. 

 Este MM. Juízo, a fls. 4013, nomeou o advogado que a esta 

subscreve para o exercício das funções de síndico neste processo falimentar, haja vista a 

concordata preventiva da então Síndica, que a impediu de continuar exercendo tais 

funções, por força de Lei. 

 Seguiram-se vendas de ações e polêmicas com o Corretor Ari 

Hilgert, ficando o processo falimentar em vários anos no aguardo do deslinde de ações que 

a Massa promovia contra terceiros.  

 A fls. 4161, atendendo o pleito deste Síndico, o MM. Juízo 

Falimentar ordenou a realização de novo rateio entre os credores por restituições em 

pecúnia, sendo realizados os cálculos de fls. 4164/4171, a partir dos quais foram expedidos 

os alvarás judiciais de fls. 4175/4212.  

 Em prosseguimento seguiram-se dois leilões, sendo um para a 

venda de um imóvel remanescente (fls. 4304) e outro para a venda dos direitos de crédito 

que a Massa detinha em ação promovida contra a Eletrobrás (fls. 4341). 

 A fls. 4557/4558 este Síndico comprovou o pagamento de 

crédito fiscal posterior à Falência. 

 Já a fls. 4573 o Banrisul S/A. informou que não era necessária a 

realização de novas reservas a favor dos credores que não sacaram seus créditos, ou seja, 



informou que todos os alvarás já haviam sido pagos (fls. 4574).  

 Finalmente, o Sr. Perito Contábil apurou que o saldo dos 

honorários de síndico eram superiores às disponibilidades da Massa, o que fez com que 

fossem tais disponibilidades liberadas a títulos de honorários finais a favor deste Síndico. 

 Portanto, à partir da expedição do alvará judicial de fls. 4601 foi 

totalmente esgotado o ativo realizado no processo falimentar não existindo mais ações de 

interesse da Massa em tramitação ou bens pendentes de alienação, o que torna imperioso o 

imediato encerramento do processo falimentar. 

 FACE AO EXPOSTO, em razão do esgotamento do ativo no 

pagamento integral da imensa maioria dos credores trabalhistas e, em rateio, das 

restituições em pecúnia, bem como dos honorários dos profissionais que atuaram no feito, 

requer o imediato encerramento deste processo falimentar. 

 Informa que, remanescem sob responsabilidade da Falida, todos 

os créditos que não foram pagos pela Massa, ou seja, cerca de vinte créditos trabalhistas, o 

saldo das restituições em pecúnia e a totalidade dos encargos da massa, dos créditos fiscais, 

dos créditos hipotecários e dos créditos quirografários. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 14 DE JULHO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

                SÍNDICO          


