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PROCESSO Nº 1.02.0004384-4 

FALÊNCIA DE 

MTN IND. E COM. DE CALÇADOS E REPRESENT. LTDA. 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE MTN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CALÇADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., vem, respeitosamente, 

a presença de V. Exa., a fim de apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO, 

previsto no art. 131, do D. L. 7.661/45, postulando o imediato encerramento do processo 

falimentar, após a oitiva do ilustre representante do Ministério Público. 

 Aduz que deixa de apresentar prestação de contas final, haja 

vista que somente movimentou recursos da Massa através de alvarás judiciais, dos quais 

prestou contas nos autos nas épocas próprias.  

  

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 ESTÂNCIA VELHA, 30 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

                SÍNDICO 



FALÊNCIA DE MTN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS E 

REPRESENTAÇÕES 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 02 de maio de 2001, deferido o processamento do pedido de 

moratória em data de 08 de maio daquele ano. Foi nomeado comissário da concordata o 

Dr. Giovani Fuhr.  

 No decorrer do processamento da Moratória, o então Comissário 

externou por diversas vezes a sua preocupação com as crescentes dificuldades econômicas 

financeiras da Empresa.  

 Após o descumprimento, pela Devedora, de obrigações 

decorrentes da Concordata, o Ministério Público requereu a sua decretação de falência (fls. 

331). Acolhendo o parecer ministerial, em data de 1º de abril de 2002, este MM. Juízo 

decretou a Falência da Concordatária, nomeando síndico o advogado que a esta subscreve 

(fls. 332/333). 



 Tão logo assumiu o encargo, este Síndico indicou profissionais 

para atuarem no processo falimentar e procedeu a arrecadação dos bens da Falida, 

conforme consta às fls. 369/372. 

 Os bens arrecadados na Falência foram levados a leilão no dia 1º 

de agosto de 2002, sendo apurada, com as vendas em leilão, a importância liquida de R$ 

11.550,00 (fls. 393). 

 Este Síndico apresentou o Quadro Geral de Credores da Falida 

(fls. 466/469), o qual foi publicado no Diário da Justiça, por duas vezes, nas edições de 11 

e 12 de agosto de 2004. 

 O Perito Contábil nomeado nos autos do processo falimentar 

somente apresentou o Laudo Pericial Contábil em data de 30/06/2005 (fls. 498/506), haja 

vista que, durante longo período foram realizadas diversas tentativas para que fossem 

localizados os livros e documentos da Falida que estavam faltando, relativos aos exercícios 

de 1998, 1999, 2000 e 2001. 

 A partir dos indícios de crimes falimentares indicados no Laudo 

Pericial Contábil, o Requerente apresentou o relatório previsto no art. 103 da Lei de 

Falências vigente à época, no qual relatou aqueles indícios de crimes falimentares. 

 Foi apresentada nova versão do Quadro Geral de Credores, às 

fls. 534/536, com as devidas atualizações, que foi publicado no Diário da Justiça, nas 

edições de 21 e 24 de agosto de 2006 e, em razão da ausência de credores trabalhistas 

habilitados na Falência, através de petição datada de 09/11/2006, este Síndico postulou a 

expedição de ofício à Procuradoria da Fazenda Nacional, determinando a esta que 

informasse o montante devido pela Falida, excluída as multas e os juros. 



 Por força de fatos apurados em  processo conexo, foi arrecadado 

na Falência o imóvel objeto da Matrícula nº 30.407 do R. I. de Novo Hamburgo, o qual foi 

avaliado (fls. 560/568) e vendido pela importância de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e 

oitocentos reais) no Leilão realizado no dia 21 de outubro de 2008, conforme consta da Ata 

de Leilão de fls. 620. A arrematação teve seu preço integralizado em 20 meses. 

 Após a integralização do preço da arrematação pela 

Arrematante, foi expedida a respectiva carta de arrematação e seguiu-se verdadeira saga, 

que perdurou por mais de cinco anos, na busca dos depósitos da Massa junto ao Banco do 

Brasil e ao Banrisul S/A.. Somente através do ofício e documentos de fls. 785 e seguintes 

foi elucidada a questão e expedidos os alvarás das fls. 792 e 801, que permitiram ao 

Síndico a utilização dos recursos da Massa no pagamento de créditos da Fazenda Nacional, 

pagamentos estes que esgotaram o ativo realizado no processo falimentar.  

   Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de suportar o 

saldo do passivo habilitado na Falência – nada mais resta a se fazer que não encerrar o 

processo falimentar, remanescendo a cargo do Falido o saldo dos créditos fiscais da União 

Federal e a integralidade dos créditos fiscais do Estado do Rio Grande do Sul e dos 

créditos quirografários constantes do Quadro Geral de Credores. É o Relatório! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 30 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

     SÍNDICO        

 


