
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ESTÂNCIA VELHA 

– RS. 

INQUÉRITO JUDICIAL FALIMENTAR

O  SÍNDICO  DA  MASSA  FALIDA  DE  SEVILHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,  vem, respeitosamente, a 

presença de V. Exa., a fim de apresentar a 1ª via do Relatório previsto no artigo 103 

do Diploma Falimentar, devidamente instruída pela 1ª via do Laudo Pericial Contábil, 

requerendo a formação dos autos do Inquérito Judicial Falimentar.

Para  instrução  do  Inquérito  requer  sejam  transladas  as 

peças de fls.99-102; 744 v.; 745-6; 749; 757-59.

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO.

ESTÂNCIA VELHA, 18 DE NOVEMBRO DE 2002.

ERNESTO FLOCKE HACK

SÍNDICO



EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ESTÂNCIA VELHA 

– RS. 

PROCESSO Nº 16.189

FALÊNCIA DE

SEVILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

O  SÍNDICO  DA  MASSA  FALIDA  DE  SEVILHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.,  vem, respeitosamente, a 

presença de V. Exa., a fim de apresentar a 2ª via do Relatório previsto no artigo 103 

do  Diploma  Falimentar,  requerendo  a  juntada  do  mesmo  nos  autos  da  falência, 

informando  que  nesta  data,  requereu  a  formação  dos  autos  do  Inquérito  Judicial 

Falimentar..

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO.

ESTÂNCIA VELHA, 18 DE NOVEMBRO DE 2002.

ERNESTO FLOCKE HACK



SÍNDICO

FALÊNCIA DE SEVILHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA.

RELATÓRIO DO ART. 103 DA L. F.

I – DAS CAUSAS DA FALÊNCIA:

O  presente  processo  falimentar  deriva  de  Concordata 

rescindida na qual a Falida, então Concordatária, alegou serem as causas ensejadoras 

do pedido de concordata a concorrência mundial (Tigres Asiáticos), que com a prática 

de preços baixíssimos, fez desaparecerem os pedidos de exportação.

A Empresa  foi  afetada  por  tais  fatores,  pois  destinava 

grande parte de sua produção ao mercado externo,  sendo que a imprevisibilidade e 

instabilidade  da  política  monetária  e  econômica  praticada  pelo  Governo  Federal 

internamente, fez com que a produção, também para o mercado interno, se tornasse 

inviável.

Já  nas  declarações  prestadas  em  Juízo  (fl.749)  o 

representante legal da Falida alegou que as causas determinantes da falência foram, 

“principalmente, as dificuldades financeiras, eis que trabalhava exclusivamente com 

exportação através da companhia SAT de Novo Hamburgo, até julho de 1999. Não 

teve  mais  serviço  com  a  referida  empresa,  procurando  outras  para  continuar  a 



exportação de calçado, não obtendo o mesmo êxito. A partir daí os serviços foram 

escassos. Houve interrupção dos serviços.”

Já a Perícia Contábil realizada nos livros e documentos da 

Falida relata que a partir de dezembro de 1996 a situação financeira da Empresa era 

declinante,  uma  vez que  sua  liquidez  neste  período  correspondia  a  90% de suas 

obrigações, sendo que no ano seguinte baixou para 65% de suas dívidas, já em 1999 

sua liquidez circulante passou para 83% das obrigações, demonstrando uma ligeira 

recuperação.

Por  outro  lado,  conforme  o  balanço  realizado  de 

31/12/1995, a Falida tinha 37,08% de dívidas, sendo que em 1997 esse índice subiu 

para  97,37% e  em  1998  atingiu  113,90%,  recebendo  a  empresa  o  benefício  da 

concordata preventiva.

Segundo o  laudo  pericial,  durante  o  período  em que  a 

empresa esteve em Concordata, a mesma não gerou nenhum recurso suplementar para 

buscar  o  cumprimento  das  obrigações  assumidas  quando  do  deferimento  da 

Concordata, muito pelo contrário, apenas consumiu seus ativos, transformando-os em 

dinheiro e, mesmo assim, aumentou ainda mais as suas dívidas. Afirma o Sr. Perito 

que “os índices confirmam insofismavelmente o comprometimento da empresa, pois 

os seus decréscimos são as causas determinantes do insucesso da gestão na condução 

da devedora”.

Portanto,  a  decretação  de  quebra  da  Falida,  então 

Concordatária  era  apenas  uma questão  de  tempo,  tendo  sido  de  total  acerto  a  r. 

Sentença que rescindiu a Concordata Preventiva.

II – DO PROCEDIMENTO DA DEVEDORA:



A Falida, ao ajuizar o pedido de Concordata Preventiva, 

apresentou  relação  de  bens  de  seu  ativo  imobilizado  (fls.  99/102).  Ocorre  que, 

confrontando a relação dos bens do ativo imobilizado com os bens arrecadados, há 

uma  grande  diferença  a  menor  nos  últimos,  que  simplesmente  desapareceram, 

existindo fundadas suspeitas de que tais bens tenham sido desviados anteriormente à 

Falência.                                                    Mesmo ressalvando-se a hipótese de  

deterioração  de  uma  pequena  parte  dos  bens,  em  razão  do  uso,  as  diferenças 

encontradas pela Perícia são bastante significativas, inexistindo razão plausível para 

que os bens não fossem localizados.

A empresa manteve escrituração contábil  do período de 

10/11/95 a 03/12/98, sendo que os livros obrigatórios (diários) e  fiscais do período de 

01/01/99 até a data da quebra não foram localizados. 

Já o Falido, em suas declarações em Juízo, afirmou que os 

livros encontravam-se parte  na sede da empresa e  parte  com o Sr.  Fernando Dal 

Médico, Contador da Empresa, o qual por sua vez afirmou que entregou os livros ao 

Sr. Arlei Luiz Guilardi.

Os Livros Diários nsº 01 a 04 encontram-se devidamente 

encadernados, com os termos de abertura e encerramento, e autenticação da Junta 

Comercial  do RGS, já  o  Livro Diário  nº  05 não foi  autenticado,  escriturado  por 

computador, em ordem cronológica, atendendo parcialmente as formalidades legais. 

O  Livro  de  Inventário  que  contém  o  registro  físico-

financeiro dos produtos fabricados e das matérias primas também não foi localizado.  

III  –  DOS  CRIMES  FALIMENTARES  E 

SEUS RESPONSÁVEIS:

Diante dos fatos relatados no item anterior, reputa-se ao 



sócio ARLEI LUIZ GUILARDI, brasileiro, casado, residente e domiciliado na rua 

Rio de Janeiro, nº 417, bairro Ouro Branco em Novo Hamburgo, portador da cédula 

de identidade nº 4029680073, inscrito no CIC sob o nº 385.622.780-68, os delitos a 

seguir relacionados:

a) Desvio de bens, delito previsto no artigo 188, III, da Lei de Falências, uma vez 

que os bens relacionados quando do deferimento da Concordata não fecham 

com os arrecadados quando da decretação da falência;

b) Inexistência dos Livros Obrigatórios e da escrita fiscal relativos ao exercício 

de 1999 até a data da quebra, delito previsto no artigo 186, VI do mesmo 

Diploma.

IV – CONCLUSÃO:

FACE AO EXPOSTO,  concluímos pela necessidade da 

formação dos autos do Inquérito Judicial  Falimentar  para apuração dos fatos aqui 

narrados, notadamente para que se venha a localizar os bens arrolados na Concordata 

e que não foram arrecadados na Falência, conforme consta do Anexo nº 03 do Laudo 

Pericial Contábil, e para averiguação das responsabilidades. É o Relatório!

À CONSIDERAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA

ESTÂNCIA VELHA, 18 DE NOVEMBRO DE 2002.

ERNESTO FLOCKE HACK

SÍNDICO
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