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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara de Falências e 
Concordatas de Porto Alegre – Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
Processo n.° 019/1.05.0003495-8 
Relatório referente artigo 22, inciso III, alínea “e”, da LRE. 
 
 
 
 
 
 
 
  O Administrador Judicial da MASSA FALIDA DE 
CALÇADOS KLASER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, que abaixo 
subscreve, vem, muito respeitosamente a elevada presença de 
Vossa Excelência, nos autos do processo em epígrafe, apresentar o 
relatório previsto no artigo 22, inciso III, alínea “e”, da LRE. 
 
  Trata-se de falência decretada em 05/03/2009, conforme 
sentença prolatada nas fls. 263/267. 
 

A falida recorreu da sentença, através do Agravo de 
Instrumento n.° 70029565512, que teve seu provimento negado em 
03/06/2009, ocasionando o ajuizamento dos Embargos de 
Declaração n.°70030769624, julgados em 12/08/2009 e rejeitados a 
unanimidade. 

 
O edital de falência foi publicado no DJE-RS em 

20/07/2009, fl.351. 
 
  A falida prestou as suas declarações nas fls.717/718, 
conforme determina o artigo 104, da Lei n.° 11.101/2005. 
Entretanto, não atendeu ao disposto nos incisos II, IX e XI, do 
artigo 104, da LRE, razão pela qual deve ser responsabilizada pelo 
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crime de desobediência, nos termos no parágrafo único, do referido 
diploma legal. 
 
  Em referência aos credores da Massa Falida, embora não 
tenha sido trazida aos autos a relação de credores, o signatário 
procedeu a elaboração do Quadro Geral de Credores, recentemente 
atualizado, incluindo-se os credores com certidões juntadas no 
presente feito. 
 
  Tendo em vista a ausência de qualquer documento 
contábil, a falida incorreu no crime previsto no artigo 178, da LRE, 
qual seja “omissão dos documentos contábeis obrigatórios”. 
 
  Desta forma, resta prejudicada a verificação da real 
causa que ensejou a falência da empresa. No entanto, podemos 
afirmar que há muito tempo a falida já não operava, sobrevivendo 
de forma claudicante, da locação da sua sede. 
 
  POSTO ISSO, requer a intimação da Curadora da Massa 
para apresentar o seu parecer. 
 
  Nestes termos, pede deferimento. 
  Novo Hamburgo, 30 de julho de 2012. 
 
 
  Rui Carlos de Freitas Guerreiro 
   OAB/RS n.° 25.965 


