
FALÊNCIA DE CALÇADOS MÊNFIS LTDA. 

 

 

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 A Falida teve sua falência decretada através de sentença proferida 

por este MM. Juízo em data de 08/01/2007, em sede de pedido de falência interposto por 

CV COUROS E PELES E COUROS LTDA., sendo o Requerente nomeado para o 

exercício das funções de administrador judicial da Massa Falida no próprio decreto 

falimentar. 

 Tão logo empossado nas funções de administrador judicial, o 

Requerente compareceu nas duas Sedes da Empresa Falida, acompanhado dos Senhores 

Leiloeiro e Oficial de Justiça e constatou que os bens móveis da Falida haviam sido 

literalmente desbaratados, existindo no interior dos imóveis tão somente algumas sucatas de 

móveis e máquinas e muito lixo. 

 Os referidos bens móveis – máquinas, equipamentos, móveis e 

utensílios – inscritos no ativo imobilizado da Empresa, nunca foram localizados, cingindo-

se a arrecadação e posteriores vendas judiciais aos imóveis arrecadados no Processo 

Falimentar. 

 Na mesma oportunidade em que assumiu as funções de 

administrador judicial foram indicados os profissionais para atuarem no Processo 

Falimentar, quais sejam, avaliador, perito e leiloeiro. 



 Após a avaliação dos bens arrecadados, os imóveis foram levados 

a leilão em mais de uma oportunidade, sendo finalmente vendidos na Falência de forma 

parcelada. 

 Os valores apurados no Processo Falimentar, a medida que iam 

ingressando na Massa, foram utilizados inicialmente no pagamento das despesas com a 

administração da falência e no pagamento do pedido de restituição em pecúnia do Banco do 

Brasil S/A., e após na realização de três rateios entre os credores trabalhistas. O terceiro 

rateio deveria ter esgotado o ativo realizado no Processo Falimentar. Contudo, alguns 

credores não compareceram em Juízo para receberem seus créditos, mesmo tendo sido 

convocados a fazê-lo por intermédio do Edital de fls. 1839, sob pena de perdimento. 

 Os valores que remanesceram na Massa, por conta da inércia de 

alguns credores trabalhistas, foram disponibilizados a favor deste administrador judicial, a 

título de honorários suplementares. O pagamento desta verba honorária, através dos alvarás 

de fls. 1977/1986 esgotou o ativo realizado na Falência. 

 A perícia contábil realizada nos livros e documentos da Falida 

constatou a prática de crimes falimentares, o mesmo ocorrendo no relatório apresentado nos 

moldes previstos no Artigo 22, III, “e”, da Lei nº 11.101/05, no qual o Requerente relatou 

fundados indícios de crimes falimentares, notadamente o desvio dos bens móveis que 

compunham o ativo imobilizado da Falida. 

 A partir do esgotamento do ativo realizado na Falência, não 

persistem quaisquer razões para que o presente feito continue a tramitar, eis que esgotadas 

quaisquer possibilidades de pagamento dos créditos remanescentes, que não foram 

suportados pela Massa. 



 Diante disto, impõe-se o encerramento da Falência, 

remanescendo a cargo dos Falidos a responsabilidade sobre os créditos que não foram pagos 

pela Massa, quais sejam, o saldo dos créditos trabalhistas e a integralidade dos créditos 

fiscais da União Federal, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Estância Velha, 

bem como dos créditos privilegiados, por encargos da Massa e quirografários, todos 

constantes no Quadro Geral de Credores de fls. 1188/1196. É o relatório!!! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 02 DE OUTUBRO DE 2019. 
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