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PROCESSO Nº 105.0001533-3 

FALÊNCIA DE 

UNIDOS CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE UNIDOS CALÇADOS 

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 a partir do 

pagamento realizado através dos alvarás de fls. 1595/1596, que esgotaram os ativos da 

Massa, não se justificando mais o prosseguimento deste feito.  

 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. 

 

 NOVO HAMBURGO, 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FALÊNCIA DE UNIDOS 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 29 de outubro de 1996, sendo deferido o pedido de moratória 

em 1º de novembro do mesmo ano e nomeada Comissária a Dra. Denise Cassel, a qual 

renunciou ao encargo em 10 de setembro de 1997.  

 O Requerente foi nomeado em substituição e assumiu o encargo de 

Comissário da Concordata em 16 de outubro de 1997, quando postulou a adoção de 

providências que não foram adotadas pela sua antecessora.  

 Já em 07 de novembro de 1997, o Requerente denunciou a ausência 

de depósito da 1ª parcela da Concordata. No mesmo dia a Devedora postulou a prorrogação 

do prazo, em seis meses, para implementar o depósito da primeira parcela da moratória.  

 Em 16 de fevereiro de 1998 (fls. 690/691) a Devedora requereu 

autofalência, alegando não ter condições de cumprir com a Concordata Preventiva.  



 A quebra foi decretada em 18 de fevereiro de 1998 (fls. 694/695), 

sendo nomeado o Requerente para o exercício das funções de síndico.  

 Tão logo assumiu o encargo o Requerente providenciou na guarda 

do patrimônio da Falida e procedeu a arrecadação dos bens da Empresa, conforme consta à 

fls. 731/734, 741/745 e 996 dos autos.  

 Os bens da Devedora foram devidamente avaliados (fls. 771/808), 

sendo levados a leilão judicial, na primeira oportunidade, em 16 de junho de 1998, quando 

foram alienados bens móveis no montante de R$ 19.922,00,  

  O Sr. Perito Contábil apresentou Laudo Pericial a fls. 958/989, o 

qual deu origem ao Relatório previsto no art. 103 do D. L. 7661/45 (fls. 1147/1151), no 

qual o Requerente relatou indícios de crimes falimentares. 

 Novos leilões foram realizados em 12 de agosto de 1998 (fls. 

1011), em 27 de outubro de 1998 (fls. 1058), em 04 de maio de 1999 (fls. 1135) e em 25 de 

agosto de 1999 (fls. 1164), sendo arrecadada, no total, a importância de R$ 175.185,00 

(cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais), relativa a venda judicial dos bens 

móveis remanescentes e do prédio industrial de propriedade da Falida. 

 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores em 15 de 

setembro de 1999 (fls. 1175/1179), sendo o mesmo publicado no Diário da Justiça, em 

duas oportunidades, conforme fazem prova as cópias das publicações juntadas aos autos a 

fls. 1191/1192.  

 Antes de iniciar-se o pagamento do passivo, considerando que o 

ativo não permitiria o pagamento integral dos créditos trabalhistas e das restituições em 

pecúnia, este MM. Juízo determinou o pagamento prioritário dos primeiros em detrimento 

das segundas, mas em razão de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A. 

(que teve negado provimento junto ao TJRGS), o Colendo STJ, em sede de liminar, 



determinou fossem sobrestados os pagamento dos credores trabalhistas (fls. 1314) e, 

posteriormente, ao julgar o mérito do recurso especial, em apenso à Falência, ordenou o 

pagamento dos credores por restituições em pecúnia com preferência sobre os credores 

trabalhistas.  

 Em 21 de novembro de 2003 o saldo das disponibilidades da Massa 

foi rateado pela Contadoria entre os credores por restituições em pecúnia, esgotando-se o 

ativo realizado até então no processo falimentar, com a expedição dos alvarás de fls. 

1557/1558. 

 A partir de então novos valores passaram a serem remetidos para a 

Massa pelo Juízo da 2ª Vara Federal desta Cidade (processo nº.94.18.01492-0/RS), o que 

possibilitou o pagamento de honorários deste Síndico e de novos rateios (fls. 1439, 

1454/1456, 1462, 1486/1487, 1488, 1506/1507 e 1569). 

 Conforme se verifica a fls. 1589 e seguintes, em 31 de agosto de 

2012 o saldo das disponibilidades da Massa foi rateado entre os credores por restituições 

em pecúnia, que tiveram seus créditos pagos através dos alvarás de fls. 1595/1596.  

 O Juízo da 2ª Vara Federal desta Cidade, através do ofício de fls. 

1615, informou que não existem mais pagamentos pendentes a favor da Massa.  

 Portanto, o rateio anteriormente referido esgotou o ativo realizado 

no processo falimentar, não existindo mais quaisquer óbices ao encerramento deste feito.  

   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. 

 Assim sendo, considerando que a Massa teve disponibilidades tão 

somente para o pagamento parcial das restituições em pecúnia, remanesce a cargo do 

Falido o saldo das restituições em pecúnia e a integralidade dos créditos trabalhistas, dos 



créditos fiscais, quirografários e por encargos da massa constantes do Quadro Geral de 

Credores de fls. 1175/1179.  

 É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO        

                                 


