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Vistos etc.

O Síndico da MASSA FALIDA DE COOPERSINOS - COOPERATIVA 
VALE DOS SINOS DE PRODUÇÃO DE CALÇADOS LTDA., apresentou o relatório de que 
trata  o  artigo  131  do  Decreto-Lei  nº  7.661/45  (fls.  2.514/2.517),  na  qual  requereu  o 
encerramento do processo falimentar, por sentença, na forma do artigo 75, § 3º, do mesmo 
Decreto-Lei, salientando que ao ativo realizado alcançou a cifra, em valores históricos, de 
1.985.597,60,  sendo  que  houve  o  pagamento  integral  dos  credores  trabalhistas,  e 
parcialmente os os créditos extraconcursais, incluindo os encargos da massa, como  custas 
processuais e demais despesas com a administração do processo falimentar, ficando de 
fora,  no  entanto  os  créditos  fiscais,  e  os  com direito  real  de  garantia  e  quirografários, 
constantes do quadro-geral de credores, de cujo saldo os falidos devem permanecer como 
responsáveis,  na forma da lei.  Requereu, ainda, a dispensa da prestação de contas em 
aparte,  considerando  que  toda  a  movimentação  de  valores  foi  autorizada  mediante  a 
expedição de alvarás.

Requereu,  outrossim,  às  fls.  2.512/5.513,  a  expedição  de  ofício  ao 
Banco Banrisul S.A., para a liberação dos valores depositados individualmente em favor dos 
credores trabalhistas que não foram localizados para sacar seus créditos, consoante guias 
de depósito acostadas às fls. 2.518/2.556.  

O  Ministério  Público,  por  sua  vez,  exarou  parecer,  opinando  pelo 
encerramento do processo falimentar supra mencionado, nos termos do artigo 132, §§ 2º e 
3º,  da  antiga  Lei  de  Falências  supra  mencionada,  mediante  a  subsistência  da 
responsabilidade do falido e eventuais devedores solidários com os créditos não satisfeitos, 
anuindo, outrossim, com a individualização de contas para os credores não localizados.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.
DECIDO.

Trata-se de processo falimentar no qual, após a realização do ativo, o 
produto arrecadado foi insuficiente para o pagamento de todos os credores da massa, não 
obstante tenham os créditos trabalhistas sido integralmente pagos, consoante relatório final 
apresentado pelo Síndico da Massa Falida (fls. 2.514/2.517), o qual contou com a anuência 
do ilustre Curador das Massas, que, por sua vez, opinou no sentido do encerramento da 
falência nos termos do relatório apresentado (fl. 2.557).
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Saliento que, após a apresentação do relatório previsto no artigo 22, 
inciso  I,  “h”,  da  Lei  de  Falências  (fls.  1.633/1.638  –  volume  VI  dos  autos),  não  restou 
constatada a prática de crime falimentar na conduta do representante legal da falida, na 
esteira da promoção ministerial das fls. 1.639/1.640.

Desta  forma,  o  encerramento  da  falência  se  impõe,  efetivamente, 
devendo  subsistir,  no  entanto,  as  responsabilidades  da  falida  e  eventuais  devedores 
solidários, pelo prazo de cinco (5) anos, eis que o produto arrecadado da Massa não foi 
suficiente para à satisfação da integralidade de seu passivo. 

ANTE O EXPOSTO,  DECLARO  ENCERRADA  A  FALÊNCIA   DE 
COOPERSINOS  –  COOPERATIVA  VALE  DOS  SINOS  DE  PRODUÇÃO  DE 
CALÇADOS LTDA., NA FORMA DO ARTIGO 132, DO DECRETO-LEI Nº 7.661/45, SUBSISTINDO AS 
RESPONSABILIDADES DA FALIDA E DOS SÓCIOS SOLIDÁRIOS,  SE HOUVER,  NA FORMA DO ARTIGO 135, 
INCISO III DA LEI DE QUEBRAS. 

Publique-se  o  edital de  que  trata  o  artigo  132  §  2º,  do  Diploma 
supracitado.

Fica  o  Síndico  dispensado da  prestação  de contas,  eis  que  toda  a 
movimentação bancária deu-se mediante expedição de alvarás judiciais no curso da lide.

Transitada em julgado:

a) cumpra-se  o  disposto  no  §  3º  do  artigo  132  da  antiga  Lei  de 
Falências;

b) oficiem-se às Varas Cíveis e Distribuição da comarca comunicando 
o encerramento, bem como a Direção do Foro da Justiça do Trabalho e Justiça Federal, 
nesta e demais Órgãos comunicados por ocasião da decretação da falência;

c) entreguem-se os livros eventualmente arrecadados, à falida (§ 3º do 
artigo 132 da LF);

d) com base na decisão supra, fica a Srª. Escrivã autorizada, por sua 
vez, a dar baixa em todos os processos e incidentes apensados e/ou vinculados à falência.

e) oficie-se, por fim, ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., 
Posto do Foro, nos termos do requerimento formulado pelo Síndico às fls. 2.512/2.513, item 
“2”;

Publique-se;
Registre-se;
Intimem-se.

Novo Hamburgo, 11 de abril de 2016.

Alexandre Kosby Boeira,
Juiz de Direito
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