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

SAPIRANGA - RS. 

 

PROCESSO Nº 1030000554-8 

FALÊNCIA DE 

LIGIA CIA. INDUSTRIAL DE CALÇADOS  

  

 

 

 

 

  

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE 

LIGIA CIA. INDUSTRIAL DE CALÇADOS, 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 à 

apuração do saldo dos honorários dos profissionais que laboraram no processo falimentar e ao 

último rateio entre os credores por restituições em pecúnia, postulando a expedição de alvarás 

judiciais a favor dos mesmos, como segue:  

Banco Santander S/A. 2º e 3º rateios....................................................R$ 35.682,53 

Banco Econômico S/A. 3º rateio.........................................................R$ 430.431,93 

Ernesto Walter Flocke Hack...............................................................R$ 117.701,19 



Cleto Odilo de Paula...............................................................................R$ 3.000,00 

 

 2 – Considerando que o atual e terceiro rateio entre os credores por 

restituições em pecúnia 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 segue em anexo, 

postulando se digne V. Exa. julgar encerrada a Falência por sentença. 

 

 3 – Desde logo esclarece que, a exemplo do ocorrido nas demais 

Falências já encerradas perante este MM. Juízo, este Síndico deixa de apresentar a prestação 

de contas, eis que já prestou contas nos autos, nas épocas próprias, com a concordância do 

Ministério Público acerca das mesmas. 

 

 4 – Finalmente, requer seja determinado na própria sentença de 

encerramento a liberação dos alvarás referidos no item 1, com incidência de correção 

monetária a partir da data dos extratos anexos ao Laudo Pericial Contábil, ou seja, a partir de 

21/05/2013, de molde que não remanesçam quaisquer valores nas contas da Massa, por se 

tratarem de pagamentos que deverão esgotar o ativo realizado no processo falimentar.  

 

 5 - Requer ainda, para que não ocorram problemas futuros, constem 

dos alvarás judiciais todas as contas judiciais de titularidade da Massa levantadas pelo Sr. 

Perito Contábil, qual sejam, as contas nº.s0416.028095.0.68, 0416.028396.0.17, 

0416.026351.0.83, 0416.051543.0.51, 0416.051386.0.53, 0416.051782.8.56, 



0416.026662.0.37 e  0416.051039.0.78. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 SAPIRANGA, 16 DE AGOSTO DE 2013. 

 

 ERNESTO FLOCKE AHCK 

             SÍNDICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          MASSA FALIDA DE LIGIA CIA. INDUSTRIAL DE CALÇADOS 

 

 

 

 

 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 agosto de 1990, que foi deferido no mesmo dia, sendo 

nomeado este Síndico como Comissário da Concordata. Contudo, embora a lisura e o denodo 

de seus administradores e embora tenha pago as duas parcelas devidas aos credores, a 

Devedora não logrou cumprir integralmente com a Concordata, tendo sido decretada sua 

Falência em data de 24 de agosto de 1994, em razão da paralisação de suas atividades 

industriais, da falta de pagamento de salários aos seus funcionários, da existência de inúmeros 

pedidos de falência contra a mesma, etc... 

 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. 

2203/2206, 2241/2250, 2266/2293, 2301, 2306/2319, 2328/2376 e 2444/2451. Os bens 



arrecadados foram objetos dos laudos de avaliação de fls. 2403/2423 e 2553/2644 dos autos. 

 Os bens arrecadados foram levados a leilão em diversas 

oportunidades (mais de trinta) a partir de 06 de novembro de 1994 (fls. 2709 e seguintes) 

sendo que o valor atualizado do ativo apurado no processo falimentar, segundo os últimos 

cálculos periciais, importa em R$ 18.345.200,10, (dezoito milhões, trezentos e quarenta e 

cinco mil, duzentos reais e dez centavos). 

 Na época própria foi publicado o aviso do art. 114 da Lei de 

Falências anterior (fls. 2261/2262). 

 Conforme se verifica a fls. 3114/3120, o Requerente apresentou a 

exposição referida no art. 103 daquele Diploma na qual relatou indícios de crimes 

falimentares e postulou a fls. 3150 a formação dos autos do inquérito judicial falimentar, que 

porém nunca foi formado!  

 Já a fls. 3210/3226 o Requerente apresentou o Quadro Geral de 

Credores, que foi devidamente publicado a fls. 3750 e seguintes, acompanhado da íntegra da 

decisão de fls. 3702, a qual privilegiou o pagamento dos credores por restituições em pecúnia 

em detrimento dos credores trabalhistas e que redundou em recurso do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Sapiranga. O agravo foi acolhido pelo Eg. 

TJRGS, cuja decisão foi objeto de reforma pelo Colendo STJ, que restabeleceu a decisão de 1º 

Grau e determinou o pagamento das restituições em pecúnia em detrimento dos credores 

trabalhista. 

 Diante da decisão final do Colendo STJ que privilegiou os credores 

por restituições em pecúnia em detrimento dos credores trabalhistas, a Massa iniciou o 

pagamento das restituições, tendo realizado dois rateios entre as mesmas e estando em vias de 



realizar o terceiro e derradeiro rateio, quando do encerramento deste processo falimentar. 

 Com base no saldo do ativo apurado junto ao Banrisul S/A. pelo Sr. 

Perito Contábil, além do terceiro rateio, foram ainda apurados o saldo dos honorários dos 

profissionais que atuaram na Falência. 

 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 LIGIA CIA. INDUSTRIAL DE 

CALÇADOS, pelo esgotamento do ativo no pagamento das restituições em pecúnia em 

rateio, remanescendo a cargo dos Falidos a responsabilidade sobre o saldo das restituições em 

pecúnia e a totalidade dos créditos trabalhistas, dos créditos fiscais, por encargos da  massa,  

dos crédito com privilégio geral, com direito real de garantia e quirografários. É o Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 16 DE AGOSTO DE 2013. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

                 SÍNDICO        

                                 

 


