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

DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

PROCESSO Nº 105.0002360-3 

FALÊNCIA DE  

INARCA IND. DE ART. P/CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE INARCA 

INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PARA CALÇADOS 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, postulando o imediato encerramento do processo 

falimentar por sentença, visto que esgotado o ativo realizado na Falência no pagamento 

integral dos credores trabalhistas e parcial dos créditos da União Federal, não se 

justificando mais o prosseguimento deste processo de execução coletiva, pela absoluta falta 

de recursos para pagamento do saldo do passivo habilitado na Falência.  

 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, 20 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

                SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



FALÊNCIA DE INARCA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PARA CALÇADOS 

LTDA. 

 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 

 

 A Falida teve sua falência decretada em 19/06/2001, em pedido 

de falência interposto por credor, sendo nomeado síndico o Requerente, que assumiu o 

encargo em 19/07/2001 e, de imediato, indicou os profissionais para atuarem no processo 

falimentar, bem como procedeu à arrecadação do imóvel da Falida. 

 O imóvel antes referido encontrava-se locado pelo valor de R$ 

500,00 mensais, considerado irrisório por este Síndico, visto que a locação foi avaliada em 

R$ 3.000,00 mensais, o que fez este profissional declarar, a fls. 818/819, que não iria 

cumprir o contrato, por lesivo aos interesses da Massa. Tal circunstância levou este Juízo a 



declarar rescindido o contrato, através da decisão de fls. 854/855. 

 Na declaração juntada a fls. 1044, o sócio Ubiratan Lima 

Guimarães denunciou que a empresa Caroline Hermann, que ocupava o imóvel da Falida, 

teria se apropriado de todo o maquinário e bens móveis da Empresa, inclusive pintando as 

máquinas e alterando as placas identificadoras, tendo ainda juntado à declaração a relação 

de 1045/1054, o que levou o Requerente a interpor ação cautelar de seqüestro, cuja cópia 

da inicial juntou a fls. 1058/1061. Lamentavelmente, a ação restou inexitosa e os bens 

jamais foram recuperados pela Massa. 

 Já a fls. 1152/1153, este Síndico arrecadou máquinas que se 

encontravam emprestadas a terceiros quando da decretação de Falência. 

 O Avaliador Judicial juntou o laudo de avaliação do imóvel a 

fls. 1154/1174, no qual avaliou em separado o terreno e as edificações, haja vista a 

existência de pedido de restituição do terreno. 

 Em audiência realizada em 24/06/2002, no referido pedido de 

restituição, houve conciliação no sentido de que a proprietária do imóvel pagasse à Massa o 

valor das edificações apontado no laudo de avaliação, qual seja, R$ 312.000,00 (trezentos e 

doze mil reais) em 36 parcelas de R$ 7.000,00 (sete mil reais). 

 Concluída a perícia contábil nos livros e documentos da Falida, 

aportou nos autos o Laudo Pericial de fls. 1212/1225. 

 A partir dos levantamentos periciais e demais elementos 

colhidos nos autos, o Síndico apresentou o relatório de que cuida o art. 103, do D. L., 

7.661/45, no qual relatou indícios de diversos crimes falimentares. 

 Já a fls. 1425/1426, foi apresentado o Quadro geral de Credores, 



que foi devidamente publicado no Diário da Justiça, conforme consta a fls. 1436/1437 dos 

autos. Nova e mais atualizada versão do Quadro Geral de Credores foi apresentada a fls. 

1461/1462 e publicada no Diário da Justiça, como se pode verificar a fls. 1484. 

 Este MM. Juízo Falimentar, através da decisão de fls. 

1465/1467, fixou os honorários de síndico e a forma de pagamento dos credores 

trabalhistas e do recolhimento do INSS e do IRRF. 

 Consigne-se que o pagamento do imóvel se estendeu muito além 

do previsto, uma vez que a acordante Weigal Participações Ltda. atrasou o pagamento das 

parcelas que haviam sido acordadas e adotou inúmeras medidas procrastinatórias, inclusive 

junto ao TJRGS, sendo que, somente em 21/10/2008, aquela empresa depositou o valor 

incontroverso da arrematação e, posteriormente, as partes entabularam novo acordo (fls. 

1647) para pagamento do saldo da aquisição do imóvel. 

 Os credores trabalhistas tiveram os pagamentos de seus créditos 

totalmente atendidos, através do alvará coletivo expedido a fls. 1718, em data de 22 de 

junho de 2009, oportunidade na qual foram efetuados os recolhimentos do INSS e do IRRF 

incidentes sobre tais créditos. 

 Prosseguindo nos pagamentos, foram pagos créditos a favor da 

Fazenda Nacional e do INSS, no montante de R$ 187.803,79 (cento e oitenta e sete reais, 

oitocentos e três reais e setenta e nove centavos), conforme consta a fls. 1907/1914. 

 Finalmente, o saldo das disponibilidades da Massa, no importe 

de R$ 50.950,15 (cinqüenta mil reais, novecentos e cinqüenta reais e quinze centavos), foi 

utilizado no pagamento parcial dos créditos da União Federal, conforme comprovam as 

DARF’s que seguem em anexo, emitidas pela PFN/NH. 



 Assim sendo, nada mais resta a se fazer que não encerrar-se esta 

Falência, remanescendo a cargo da Falida o saldo dos créditos fiscais da União e a 

integralidade dos créditos fiscais do Estado, dos créditos por encargos da massa e 

quirografários constantes do Quadro Geral de Credores. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 20 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO                                        


