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PROCESSO Nº 1080001983-3 

FALÊNCIA DE  

BSM COMP. PARA CALÇADOS LTDA 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE BSM 

COMPONENTES PARA 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, não se justificando mais o prosseguimento do processo 

falimentar.  

 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. 

 Finalmente, na sentença que julgar encerrada a Falência, 



requer seja determinada a expedição de alvará judicial para pagamento do saldo 

dos honorários do Requerente, no importe de R$ 8.715,62 (oito mil, setecentos e 

quinze reais e sessenta e dois centavos), conforme apurado nos autos pelo Sr. 

Perito Contábil.     

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 IVOTI, 17 DE NOVEMBRO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FALÊNCIA DE BSM COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

       (ART. 131 DO D. L. 7.661/45) 

 

 

 

 

 O Requerente foi nomeado Síndico em substituição, 

sendo que, tão logo foi compromissado, postulou a intimação de seu antecessor 

para que apresentasse o relatório previsto no art. 69 do D. L. 7.661/45. Além disso, 

impugnou a avaliação dos autos e indicou Avaliador e Leiloeiro. 

 Entretanto embora devidamente intimada, a Síndica não 

prestou contas de sua administração, assim como não entregou ao Requerente os 

bens em seu poder. Vieram aos autos às denúncias de fls. 751/752 dando conta do 

desvio de bens pelo Procurador da Síndica. O Requerente postulou então a oitiva 

em audiência dos representantes legais da Síndica destituída. Naquele ato (fls. 

876) os representantes da ex-síndica prestaram as informações que redundaram a 

arrecadação complementar de fls. 889. Os demais bens móveis da Falida foram, 

presumivelmente, desviados pelo Procurador da antiga Síndica. 

 Um dos imóveis da Falida já se encontrava alugado há 

época da assunção do Requerente às funções de Síndico e o outro foi alugado para 



o Município de Ivoti, conforme contrato de fls. 858/860. Os bens móveis da Falida 

foram avaliados e levados a leilão no dia 27 de julho de 2000, sendo apurado o 

montante de R$ 8.680,00 (oito mil, seiscentos e oitenta reais). Posteriormente, 

foram avaliados os bens imóveis, que tiveram leilão aprazado para o dia 04 de 

dezembro de 2001, mas tal ato acabou suspenso.  

 Em razão de decisão em ação revocatória falimentar, foi 

arrecadado a Kombi ano 1993, constante do Auto de fls. 1036. 

 No leilão realizado no dia 05 de fevereiro de 2002 foi 

alienado um imóvel e o veículo, apurando-se no leilão o montante de R$ 

35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), já no leilão realizado no dia 07 de 

dezembro de 2004 foram alienados os imóveis remanescentes por R$ 106.000,00 

(cento e seis mil reais).  

 O Quadro Geral de Credores foi apresentado pelo 

Requerente conforme consta fls. 1148/1163. Este Juízo fixou a ordem de 

pagamentos, privilegiando os créditos trabalhistas, em detrimento as restituições 

em pecúnia. Foi publicado o aviso do art. 114 da Lei de Falências (fls. 1266) e 

certificado o trânsito daquela decisão (fls. 1265). 

 Foram apurados e pagos os honorários do Síndico bem 

como do Perito Contábil que atuou no processo falimentar. Os créditos trabalhistas 

foram pagos em rateio até o limite das forças da Massa e os autos vieram para o 

Requerente para elaboração do relatório final, em setembro de 2010. 

 Naquela oportunidade, compulsando os autos para 

apresentação do relatório, o Requerente se deu conta de que o saldo informado 

pelo Banrisul S/A. à fls. 1331, que serviu de base para o cálculo dos honorários e o 



rateio entre os credores trabalhistas era inferior ao ativo realizado na Falência, em 

valores históricos, ou seja, restou evidenciado que o Banco havia informado o 

saldo da Massa de forma equivocada.  

 Intimado o Banrisul a informar os valores das 

disponibilidades da Massa, este declarou, no ofício de fls. 1403, a existência de 

um saldo de R$ 219.844,54 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e 

quatro reais e cinqüenta e quatro centavos), disponíveis para novo rateio entre os 

credores trabalhistas, abatido o alvará judicial anterior, no valor de R$ 69.530,17 

(sessenta e nove mil, quinhentos e trinta reais e dezessete centavos).     

 Diante de tal quadro, o Sr. Perito Contábil da Falência 

apurou novos saldos de honorários periciais e de síndico, bem como realizou novo 

rateio entre os credores trabalhistas.  

 O Requerente procedeu ao recolhimento das 

contribuições dos segurados ao INSS relativas ao segundo rateio, os honorários 

periciais foram liberados por alvará judicial e os credores trabalhistas foram 

contemplados com o segundo rateio através de alvará judicial coletivo. 

 Tais pagamentos, ressalvados os honorários de síndico 

que ainda não foram liberados, esgotaram o ativo realizado no processo falimentar, 

não existindo mais qualquer razão que justifique o prosseguimento do mesmo, 

visto que não existe qualquer previsão do ingresso de novos valores na Massa.  

 Portanto, com a efetivação de tais pagamentos, 

conforme já referido, nada mais obsta o encerramento do processo falimentar, pois 

o atual quadro – inexistência de ativo capaz de suportar o pagamento do saldo do 

passivo da Falida habilitado no processo falimentar – reclama o encerramento 



desta Falência, ressalvando-se que remanescem pendentes de pagamento, e a cargo 

dos Falidos, o saldo dos créditos trabalhistas, as restituições em pecúnia, os 

créditos fiscais, por encargos da massa, privilegiados e quirografários.   É o 

Relatório! 

 

 IVOTI, 17 DE NOVEMBRO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

 

                 

                        

   


