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PROCESSO Nº 1050002751-0 

FALÊNCIA DE 

TURISCAR DO BRASIL S/A.  

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE TURISCAR DO BRASIL 

S/A., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de requerer a juntada do  

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO  

 

em anexo, previsto no artigo 131 do D. L. 7.661/45, o que faz em razão do esgotamento do 

ativo no pagamento parcial dos créditos da Fazenda Nacional. 

 Em razão do exposto no Relatório, postula o encerramento imediato 

da Falência, eis que esgotados os meios para pagamento dos credores. 

 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. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 10 DE MAIO DE 2016. 

 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FALÊNCIA DE TURISCAR DO BRASIL S/A. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 

 A Falida teve sua falência decretada no dia 29 de junho de 2000, 

sendo nomeado Síndico o Requerente, que prestou o compromisso em Cartório naquele 

mesmo dia, oportunidade em que compareceu na sede da empresa, colocando vigilância 24 

horas no local e postulando as providências iniciais constantes da manifestação de fls.88/90 

dos autos, consistentes, entre outras, na autorização para a contratação da vigilância e na 

indicação dos profissionais para atuarem no feito. 

 Ademais, já no primeiro dia da quebra o Requerente iniciou a 

arrecadação dos bens da Falida, tendo juntado os Autos de Arrecadação de bens imóveis e 

móveis, este último com 425 itens, à fls. 155/168 do feito. 

 A Falida, inconformada com a decisão que decretou a quebra, interpôs 

agravo de instrumento, ao Eg. TJRGS, que teve seu provimento negado por aquela Corte, mas 



que acabou retardando o início da realização do ativo. 

 A avaliação dos bens da Falida foi realizada por avaliador judicial, 

conforme consta do Laudo de fls. 327/358. 

 Sobrevieram diversos pedidos de restituição de veículos de terceiros 

que se encontravam na sede da Falida na data da quebra, para execução de serviços. 

 Já a fls. 499/500, o Requerente anunciou que o agravo de instrumento 

teve seu provimento negado pelo TJRGS e postulou a venda antecipada dos bens da Falida. 

 A fls. 533/534, foi arrecadada a marca “TURISCAR”, enquanto que a 

fls. 588/640 aportou nos autos o Laudo Pericial Contábil. 

 Em leilão realizado no dia 13 de fevereiro de 2001, foi alienado um 

dos imóveis da Falida pelo montante de R$ 237.000,00 (fls. 642) e, na mesma data, foi 

vendida grande parte dos bens móveis arrecadados na Falência e não restituídos a terceiros, 

apurando-se o valor de R$ 142.225,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e vinte e cinco 

reais) com tais vendas. 

 A fls. 668/669 vieram aos autos documentos comprovando que 

suposto imóvel que a Falida possuiria no Município de Novo Aripuanã/AM, teve seu cadastro 

cancelado, ou seja, a escritura era falsa! Tal imóvel nunca foi localizado. 

 Este Síndico juntou Laudo de Arrecadação Complementar a fls. 

685/687, postulando a avaliação e novo leilão para venda destes bens e dos bens móveis 

remanescentes do leilão anterior. 

 No dia 10 de maio de 2001, foi realizado novo leilão para venda de 

bens móveis, sendo arrecadada a importância de R$ 62.991,00 (sessenta e dois mil, 

novecentos e noventa e um reais) com os itens vendidos. 



 Em 17 de outubro de 2001, conforme consta a fls. 849/863, o 

Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores e, em 19 de outubro, a segunda via da 

exposição referida no artigo 103 da Lei de Falências, na qual relatou a existência de atos 

revogáveis na Falência, consistentes no desvio de dois valiosos imóveis a favor da 

controladora da Falida, bem como referiu a existência de indícios de crimes falimentares. Na 

mesma oportunidade, postulou a formação dos autos do inquérito judicial falimentar, a partir 

da 1ª via daquele relatório. 

 Com base nos fatos apurados na Perícia e relatados na exposição do 

art. 103, o Requerente interpôs ação revocatória falimentar para reaver, a favor da Massa, os 

imóveis antes referidos. 

 Considerando que o ativo realizado até então era de pequena monta 

frente ao montante do passivo, a tramitação do processo falimentar, no que se refere ao 

pagamento do passivo, ficou literalmente atrelada ao julgamento da ação revocatória 

falimentar, que teve tramitação morosa, por se tratar de processo altamente complexo. 

 A Massa, durante quase uma década, teve que manter serviço de 

vigilância para guarnecer os imóveis objetos da ação revocatória, que haviam sido 

seqüestrados a seu favor. Tais pagamentos consumiram parte do ativo apurado com as vendas 

de outros bens. 

  De qualquer sorte, outros atos prosseguiram sendo praticados na 

Falência, destacando-se a realização de novos leilões para venda de bens remanescentes, 

conforme consta a fls. 1074/1079 e 1347/1354. 

 Com a superveniência da decisão que julgou procedente a ação 

revocatória falimentar, mesmo na pendência de recurso de apelação, o MM. Juízo da Falência 



prolatou decisão nos autos deste feito, na qual ordenou a venda antecipada dos bens litigiosos, 

com depósito dos valores obtidos em conta judicial específica, para fins de reserva do valor 

nela depositada, até o transito em julgado da sentença proferida na ação revocatória. 

 Em razão de tal decisão, o imóvel localizado nesta Cidade foi avaliado 

em R$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinqüenta mil reais), conforme consta do 

Laudo de fls. 1844/1856 e alienado em leilão realizado no dia 09 de outubro de 2008, pelo 

montante de R$ 5.052.975,00 (cinco milhões, cinqüenta e dois mil, novecentos e setenta e 

cinco reais). No mesmo leilão foram vendidos bens móveis no montante de R$ 35.780,00 

(trinta e cinco mil, setecentos e oitenta reais). 

 Neste ínterim, a ação revocatória permaneceu no aguardo de 

julgamento pelo TJRGS, ficando os valores obtidos em leilão com a venda do imóvel 

indisponíveis para a Massa. 

 Sobreveio avaliação do imóvel localizado em São Leopoldo que, 

conforme consta do Laudo de fls. 1988/2012, foi avaliado em R$ 1.223.000,00 (um milhão 

duzentos e vinte e três reais) e alienado pelo valor da avaliação em leilão, realizado em 09 de 

dezembro de 2009. 

 Às fls. 2048/2049, a Massa e a Ré na ação revocatória firmaram termo 

de acordo, com o intuito de por fim àquele litígio, o qual foi homologado por este Juízo 

(fls.2054), após manifestação favorável do Ministério Público (fls. 2052). 

 Homologado o acordo, o Requerente postulou a fls. 2072/2073, a 

apuração dos valores a serem pagos aos credores trabalhistas, ao INSS em decorrência de 

restituição em pecúnia e ao Síndico por conta do saldo de seus honorários. Os cálculos foram 

realizados, através de perito contábil. O Requerente, previamente juntou aos autos, versão 



atualizada do Quadro Geral de Credores (fls. 2074/2078), para viabilizar a atualização dos 

créditos pela Perícia. 

 Sobrevieram os cálculos de fls. 2083/2089, que foram acolhidos pelo 

Juízo da Falência, o qual ordenou que fossem efetuados de imediato os pagamentos, que 

foram realizados mediante a expedição dos alvarás de fls. 2091/2094. 

 Finalizando a realização do ativo, a marca “TURISCAR”, que não 

havia sido alienada nos leilões anteriores, foi reavaliada (fls. 2301) e levada a leilão no dia 24 

de janeiro de 2012, pelo valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) e os direitos e ações 

que a Massa possuía em processo judicial contra a Eletrobrás, que era impeditivo do 

encerramento do processo falimentar, foram alienados pelo valor de R$ 41.514,00 (quarenta e 

um mil quinhentos e catorze reais), em leilão realizado no dia 30 de janeiro de 2013. 

 Quitados os créditos trabalhistas e a restituição em pecúnia do INSS e 

os honorários dos profissionais que atuaram na Falência, a Massa passou a pagar os créditos 

da Fazenda Nacional, sendo liberada a importância de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e 

duzentos mil reais) para pagamento dos créditos fazendários da União, através do alvará de 

fls. 2602, que foi objeto da prestação de contas de fls. 2613/2631. 

 O ativo foi esgotado com o pagamento a favor da Fazenda Nacional da 

importância de R$ 444.457,91 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinqüenta 

e sete reais e noventa e um centavos), conforme consta da prestação de contas de fls. 2848. 

 FACE AO EXPOSTO, impõe-se o encerramento da Falência, em 

razão do esgotamento do ativo no pagamento integral da restituição em pecúnia do INSS e dos 

créditos trabalhistas habilitados no processo falimentar, bem como do pagamento parcial dos 

créditos da União Federal. 



 Em conseqüência do esgotamento do ativo sem o pagamento integral 

dos credores, remanescem a cargo dos Falidos o saldo dos créditos fiscais da União Federal e 

a integralidade dos créditos fiscais do Estado e do Município, bem com o dos créditos 

privilegiados, quirografários e por encargos da massa constantes do Quadro Geral de 

Credores. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 10 DE MAIO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 


