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Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Judiciário 

 COMARCA DE IVOTI 

Processo n
o
: 166/1.08.0001983-3 

Espécie: Falência 

Requerente: MASSA FALIDA DE BSM COMPONENTES PARA 

 CALÇADOS LTDA 

Juíza Prolatora: CAROLINA ERTEL WEIRICH 

Data da Sentença: 10.02.2012 

 

Vistos os autos. 

 

MASSA FALIDA DE BSM COMPONENTES PARA CALÇADOS 

LTDA, parte qualificada nos autos, ajuizou Pedido de Concordata Preventiva, 

aduzindo haver cumprido os requisitos do Lei de Falências. 

Dada vista dos autos ao Ministério Público (fl. 237), o Parquet pediu a 

certificação de eventuais pedidos de falência ajuizados contra o requerente (fl. 238). 

Prestadas as informações solicitadas (fls. 240/242), o Ministério Público 

opinou pelo processamento da concordata (fl. 243), o que foi acolhido pelo Juízo, 

sendo nomeado como comissário o credor CURTUME BERGHAM LTDA (fls. 

244/246). 

Acolhida a indicação de perito feita pela concordatária e deferido o 

pagamento de custas ao final (fls. 274/275), sobreveio notícia de quebra da empresa 

requerida (fls. 309/311), razão pela qual foi declarada a rescisão da concordata e 

decretada a falência da empresa (fls. 312/318). 

Publicado o edital de intimação dos interessados (fl. 331) e prestadas as 

primeiras declarações pelo falido (fls. 332/333), o Síndico acostou novos 

documentos, prestando contas (fls. 386/390) e apresentando relação de bens da massa 

falida arrecadados (fls. 335/346, 354/360, 382/383, 397/408 e 441/446), bem como 

relação de credores (fls. 391/396) e avaliação dos bens arrecadados (fls. 458/462). 

Foi apresentada relação de livros entregues em Cartório (fl. 475). 

O Síndico postulou a realização de venda dos bens arrecadados mediante 

propostas (fls. 534), o que foi deferido. 

Realizada perícia contábil (fls. 553/573), não restou apurado crime falimentar. 
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Adveio notícia de fraude na arrecadação dos bens perpetrada pelo Síndico 

(fls. 658/660), que foi destituído do encargo (fl. 708) e, após diversas intimações, 

apresentou relatório de sua gestão, esclarecendo os fatos que entendia pertinentes 

(fls. 946/955). 

Intimado novamente para indicar a localização dos bens da massa falida que 

não foram arrecadados (fl. 828), o antigo Síndico prestou esclarecimentos sobre os 

bens desaparecidos (fls. 831/837). 

Em audiência, foram ouvidos os Síndicos destituídos (fls. 276). 

O atual Síndico acostou aos autos Auto de Arrecadação Complementar (fls. 

888/889). 

Realizado leilão (fls. 960/965), foram avaliados novos bens arrecadados (fls. 

1.002/1.017 e 1.037), também vendidos em hasta pública (fls. 1.050/1.060). 

Publicado o Quadro-geral de Credores (fls. 1.148/1.163 e 1.166/1.167), 

aportou laudo de reavaliação dos imóveis penhorados (fls. 1.180/1.181), que foram 

vendidos em hasta pública (fls. 1.202/1.209). 

Encerrada a fase de realização do ativo, os autos foram remetidos para essa 

Comarca, em 06 de março de 2008 (fls. 1.316). 

Ante a insuficiência de ativos para pagamentos dos credores, foi realizada 

perícia contábil para apuração dos valores devidos no rateio (fls. 1.337/1.344). 

O Síndico informou a existência de ativo superior ao informado pelo Banrisul 

(fls. 1.385/1.387), o que foi confirmado pela instituição financeira (fls. 1.393/1.397 e 

1.404/1.417), sendo efetuado o recálculo dos valores devidos no rateio (fls. 

1.425/1.433 e 1.438/1.444). 

O Síndico apresentou relatório de encerramento da falência (fls. 1.504/1.509), 

tendo o  Ministério Público opinado pelo encerramento (fl. 1.511). 

Vieram os autos conclusos para sentença. 

 

É o breve relatório. 

Passo a decidir. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que, arrecadados bens da massa falida, foi 

efetuado o pagamento parcial dos credores, com preferência para os créditos 



  
3 

 

Estado do Rio Grande do Sul 
Poder Judiciário 

trabalhistas, rateados até o limite das forças da Massa, observados os valores 

remanescentes apurados posteriormente, o que redundou em novo rateio. 

Ademais, o Síndico procedeu ao recolhimento das contribuições dos 

segurados ao INSS relativas ao segundo rateio, estando devidamente quitados, ainda, 

os honorários periciais, esgotando-se os recursos da Massa. 

Desnecessária, no caso em apreço, a prestação de contas prevista no art. 69 da  

antiga Lei de Falências, porquanto o Síndico efetuou a movimentação dos valores da 

massa falida apenas mediante alvarás judiciais, com a respectiva prestação de contas 

nas épocas próprias. 

No tocante aos honorários do Síndico, importante destacar que o síndico 

anteriormente nomeado fora punido com a destituição do encargo, não fazendo jus ao 

recebimento de honorários. Contudo, como bem apontado pelo perito judicial, o 

Síndico atual, Ernesto Flocke Hack, ainda possui crédito de honorários na monta de 

R$ 8.715,62 (oito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos - fl. 

1.438), os quais devem ser pagos, devidamente corrigidos pelo IGP-M. 

Outrossim, tangente ao pedido de fls. 1.468/1.469, acolho a manifestação do 

Síndico e o parecer ministerial, entendendo pela impossibilidade de expedição de 

alvará em favor dos peticionantes, porquanto estes, além de não haverem 

comprovado a condição de procuradores dos credores trabalhistas constantes da 

habilitação nº 7599, não detêm o direito de furtar a possibilidade de seus 

representados receberem diretamente seus créditos. 

Assim, considerando que foram observadas as providências exigidas pelo 

Decreto-Lei 7.661/54, é imperativo o encerramento da falência, consoante art. 132 do 

referido diploma. 

 

Diante do exposto, DECRETO o encerramento da falência de MASSA 

FALIDA DE BSM COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA, nos termos do 

art. 132 do Decreto-Lei nº 7.661/45. 

 

Entregue-se, ao falido, os livros contábeis, com a advertência de que deverá 

observar o dever de guarda, nos termos da legislação vigente (art. 132, § 3º, do 

Decreto-Lei nº 7.661/45). 
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Eventuais custas pendentes ficam a cargo da Massa Falida, nos termos do 

art. 124, §1º, I, do Decreto-Lei nº 7.661/45. 

 

Com o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e arquive-se com 

baixa. 

 

Publique-se por edital, nos termos do § 2º do art. 132 do Decreto-Lei nº 

7.661/45. 

Registre-se. 

Intime-se. 

 

Ivoti, 10 de fevereiro de 2012. 

 

 

  CAROLINA ERTEL WEIRICH 

                  Juíza de Direito 

 

 

 

 


