
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. VARA DE FALÊNCIAS E 

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

PROCESSO Nº 105.0001389-6 

FALÊNCIA DE  

IND. E COM. DE EMBALAGENS CARRARD LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE EMBALAGENS CARRARD 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, dizendo e 

requerendo o que segue: 

 

 1 – O Requerente postula a oitiva do Ministério Público 

acerca deste relatório e, após, 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.  

 

 2 -  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. 

 

 3 – Finalmente, requer a liberação imediata do saldo da 

verba honorária de Síndico, indicada à fls. 670, item 1, eis que esgotados os 

encargos do Requerente no feito a partir da apresentação deste relatório, e, após, a 

liberação do saldo das disponibilidades da Massa a favor da Fazenda Nacional.   

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE JULHO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

           SÍNDICO 

  

        

 

 

 

 

 

 

 



FALÊNCIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 

CARRARD LTDA.  

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

 Inicialmente, relata que, para emprestar maior 

transparência à sua administração, o Requerente abdicou de movimentar recursos da 

Massa na forma prevista no artigo 63, IV c/c 209, ambos da L. F.. 

 Conforme dos autos consta, todas as importâncias foram 

movimentadas por alvará judicial e prestadas as contas individualmente. Diante 

disto, estando os documentos comprobatórios das despesas já entranhados nos autos 

do processo falimentar, e tendo sido oportunizada, nas épocas próprias, a 

manifestação do Falido e do Ministério Público acerca dos mesmos, o Requerente 

deixa de prestar novamente contas nos autos. 

 Assim, em virtude de já ter prestado contas nas épocas 

próprias, desde logo passa abordar as matérias previstas no artigo 131 do Diploma 



Falimentar. 

 A Falida teve sua Falência decretada em 16 de janeiro de 

1997, sendo nomeado Síndico o Requerente, que ao tomar posse do encargo adotou 

as medidas iniciais preconizadas no Diploma Falimentar, arrecadando os bens da 

Falida, comunicando os credores da Falência e procedendo à perícia nos bens e 

livros da empresa.  

 Conforme consta à fls. 151/161, a Perícia indicou a 

existência de crimes falimentares, relatados pelo Requerente na exposição referida 

no art. 103 do D. L. 7.661/45.          

 O ativo da Falida arrecadado no processo falimentar era 

composto por um imóvel industrial localizado na cidade de Sapiranga, que foi 

arrecadado nos primórdios do processo falimentar, conforme consta à fls. 84/86 dos 

autos. Posteriormente foram arrecadados alguns bens móveis (fls. 131/132), de valor 

pouco significativo.  

 Posteriormente, através da manifestação de fls. 467, o Dr. 

José Luiz Trigo informou nos autos a existência de crédito da Massa junto a União 

Federal, no processo nº 88.0006629-1, na 1ª Vara Federal de Porto Alegre a ser pago 

em 10 parcelas, sendo a primeira parcela, no montante de R$ 34.617,09 (trinta e 

quatro mil, seiscentos e dezessete reais e nove centavos), paga em 13 de fevereiro de 

2006. Até aqui foram pagas mais cinco parcelas (fls. 520 e seguintes), restando 

pendentes de pagamento 4 parcelas do precatório as quais serão compensadas nos 

créditos que a União Federal detêm contra a Massa, conforme ordenado na r. decisão 

de fls. 673.  

 Portanto, o ativo da Massa era composto por créditos 



contra a União, um imóvel, máquinas e equipamentos, sendo que em data de 16 de 

novembro de 2010, o ativo realizado, devidamente corrigido, cifrava-se em R$ 

1.180.119,05 (um milhão cento e oitenta mil cento e dezenove reais e cinco 

centavos).     

 O passivo da Falida era composto por créditos 

trabalhistas, fiscais, por encargos da massa e quirografários, conforme consta do 

Quadro Geral de Credores publicado à fls. 173, e de sua atualização apresentada à 

fls. 420, através da qual se constata que, em valores históricos (que devem ser 

corrigidos desde 1997) o passivo total da Falida, era de R$ 829.662,25 (oitocentos e 

vinte nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte cinco centavos), 

ultrapassando, atualmente a casa dos R$ 2,5 milhões se corrigido.      

 A Massa liquidou integralmente os encargos com a 

administração do processo falimentar, a restituição em pecúnia do INSS e os créditos 

trabalhistas, bem como realizou pagamentos parciais dos créditos da União Federal, 

que serão pagos posteriormente ao próprio encerramento do processo falimentar em 

razão da r. decisão de fls. 673, que ordenou a compensação do saldo do Precatório 

com os créditos restantes da União e do INSS.  

 Assim sendo, restarão a cargo dos Falidos tão somente o 

saldo dos créditos fiscais que for apurado após a compensação e os créditos 

quirografários.       

  FACE AO EXPOSTO, tendo sido liquidados os 

créditos antes referidos até o limite das forças da Massa e considerando que os 

valores a ingressar tiveram sua compensação com os créditos fiscais federais 

ordenada pela r. decisão de fls. 673, não subsistem quaisquer razões que justifiquem 



o prosseguimento deste processo falimentar, impondo-se seu encerramento de 

imediato. É o RELATÓRIO!. 

 

 NOVO HAMBURGO, 05 DE JULHO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 

      

       


