
EXMO.  SR.  DR.  JUIZ  DE  DIREITO  DA  COMARCA  DE IGREJINHA – RS.

PROCESSO Nº 142/1.02.0000874-5

FALÊNCIA DE

CALÇADOS LUIZA LTDA.

O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE CALÇADOS 

LUIZA LTDA., 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.

IGREJINHA, 20 DE JANEIRO DE 2011.

ERNESTO FLOCKE HACK



           SÍNDICO

FALÊNCIA DE CALÇADOS LUIZA LTDA.

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO

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

A Devedora teve sua Falência decretada no dia 12 de 

março de 2002, sendo nomeado sindico o Requerente.

Tão logo foi compromissado, o Requerente procedeu às 

diligências de costume, sendo arrecadados os bens da Falida, conforme consta à 

fls. 110/113 e fls. 150/151. 

Realizada  a  perícia  contábil  na  Empresa  Falida, 

constataram-se  indícios  de  crimes  falimentares,  que  foram  relatados  à  fls. 

355/361, na exposição referida no art. 103 do Diploma Falimentar anterior.

Apresentado o Quadro Geral de Credores (fls. 319), o 

mesmo foi publicado no Diário da Justiça, conforme se verifica à fls. 376.

Após diversas tentativas o imóvel da Falida foi alienado 



em leilão em 27 de outubro de 2003, pelo montante de R$ 75.000,00 (setenta e 

cinco  mil  reais),  com  o  pagamento  parcelado  em  12  meses  (fls.  285). 

Anteriormente, em 08 de abril daquele ano os bens móveis receberam um único 

lanço, em segundo leilão, equivalente a 60% da avaliação, ou seja, R$ 1.800,00 

(um mil e oitocentos reais), como consta à fls. 219/220.  

O ativo realizado no processo falimentar  foi utilizado 

no pagamento das despesas com a administração da Falência, sendo que o saldo 

das disponibilidades da Massa, no montante de R$ 42.073,39 (quarenta e dois mil,  

setenta e três reais e trinta e nove centavos), foi utilizado no pagamento em rateio 

dos  créditos  trabalhistas  (R$  37.522,72),  e  no  recolhimento  do  INSS  dos 

segurados (R$ 4.550,67), o que esgotou o ativo realizado na Falência.

  Diante de tal  quadro – inexistência  de ativo capaz de 

suportar o saldo do passivo habilitado no processo falimentar – nada mais resta a 

se fazer  que não encerrar-se esta  Falência,  remanescendo a cargo do Falido o 

saldo dos créditos trabalhistas, e a totalidade dos créditos fiscais e quirografários 

habilitados no processo falimentar. É o Relatório!

IGREJINHA, 20 DE JANEIRO DE 2011.

ERNESTO FLOCKE HACK

          SÍNDICO                                      


