
EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA MM. VARA DE FALÊNCIAS E 

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO – RS. 

INQUÉRITO JUDICIAL FALIMENTAR

O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE BLOS & CIA 

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. 25/27, 55, 81/102.

TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO.

NOVO HAMBURGO, 16 DE JANEIRO DE 2003.

ERNESTO FLOCKE HACK

     SÍNDICO



EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA MM. VARA DE FALÊNCIAS E 

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO – RS. 

PROCESSO Nº 1900934505

FALÊNCIA DE

BLOS & CIA LTDA

O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE BLOS & CIA 

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.

NOVO HAMBURGO, 16 DE  JANEIRO DE 2003.

ERNESTO FLOCKE HACK

     SÍNDICO



FALÊNCIA DE BLOS & CIA LTDA.

RELATÓRIO DO ART. 103 DA L. F.

I – DAS CAUSAS DA FALÊNCIA:

Nas declarações prestadas em Juízo, à fl. 27 dos autos do 

processo falimentar, na forma do art. 34 da Lei de Quebras, a Falida alegou como 

causa determinante da Falência o alto passivo tributário acumulado durante anos junto 

ao  INSS,  sendo  que  vários  bens  da  Empresa  encontravam-se  penhorados  em 

execuções fiscais que tramitavam na Justiça Federal.

Alegou ainda que a Empresa tornou-se inviável diante das 

dívidas tributárias e trabalhistas acumuladas.

Já a Perícia Contábil realizada nos livros e documentos da 

Falida relata que a Empresa manteve sua escrituração contábil regular até a data do 

encerramento  de  suas  atividades,  sendo que  os Livros de  Registro  de  Entradas  e 

Saídas, assim como o Livro Caixa, encontravam-se preenchidos de acordo com as 

normas técnicas e legais de escrituração.

Concluiu o Sr. Perito, afirmando que, por ser a Empresa de 

pequeno porte, cujo objeto social possui um mercado bastante competitivo, a falta de 

capital  de  giro,  aliado  a  uma  administração  ineficiente,  contribuíram  para  que  a 

mesma chegasse ao estado ruinoso que levou-a  à insolvência que ensejou sua quebra.



Portanto, a r. sentença que decretou a quebra da Falida foi 

de total acerto, uma vez que comprovada sua insolvência, eis que não possuía mais 

condições de atuar no mercado.

II – DO PROCEDIMENTO DA DEVEDORA:

Nas declarações prestadas em juízo à fl. 27, pela sócia da 

Falida, esta noticiou a existência de uma Kombi no nome da Empresa, uma máquina 

de 3 metros de virar calha, mercadorias de Bazar e um terreno com uma casa velha na 

rua Goitacaz esquina com Caramuru nesta cidade.

De fato,  todos  os  bens  noticiados  foram arrecadados  e 

alienados no processo falimentar, não havendo omissão quanto à existência de bens 

por parte da Falida.

A sócia  da Falida declarou ainda que não possuía livro 

diário e nem razão, uma vez que se tratava de empresa de pequeno porte, com lucro 

presumido, bem como, que a contabilidade era realizada na própria Falida. A sócia 

depositou os livros existentes em cartório (fl.55), quais sejam, livros caixa, entradas e 

saídas.

Assim,  a  Empresa  não  mantinha  escrituração  contábil 

regular,  ante  a  ausência  do  livro  diário  e  livro de  inventário,  mantendo  somente 

escrituração fiscal, estando esta última escriturada dentro das normas técnicas e legais 

exigidas, de acordo com as ponderações do Sr. Perito.

III  –  DOS  CRIMES  FALIMENTARES  E 

SEUS RESPONSÁVEIS:

Diante dos fatos relatados no item anterior, reputam-se às 



sócias  NAIDA  INÊS  BLOS  SARMENTO,  brasileira,  casada,  residente  e 

domiciliada  na  rua  Goitacaz,  s/nº,  em  Novo Hamburgo,  portadora  da  cédula  de 

identidade nº 2001137682, inscrita no CIC sob o nº 255.845.020-49, IVETE CLAIR 

HECHSEL, brasileira, casada, residente e domiciliada na rua Goitacaz, nº 65, bairro 

ideal, Novo Hamburgo, portadora da cédula de identidade nº 1030461881, inscrita no 

CIC sob o nº 406.791.440-72, o delito a seguir relacionado:

a) Inexistência  dos Livros Obrigatórios, diário e inventário,  delito  previsto no 

artigo 186, VI do Diploma Falimentar.

IV – CONCLUSÃO:

FACE AO EXPOSTO,  concluímos pela necessidade da 

formação  dos  autos  do  Inquérito  Judicial  Falimentar  para  apuração  das 

responsabilidades das sócias gerentes, dos fatos aqui narrados. É o Relatório!

À CONSIDERAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA

NOVO HAMBURGO, 16 DE JANEIRO DE 2003.

ERNESTO FLOCKE HACK

    SÍNDICO
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