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 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE WET BLUE 

INDUSTRIAL DE COUROS 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, como segue: 

 

 1 – O Requerente postula o imediato encerramento do processo 

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

em 2º rateio dos credores por restituições em pecúnia, não se justificando mais o 

prosseguimento deste processo de execução coletiva pela absoluta falta de recursos para 

pagamento do saldo do passivo habilitado no feito.  



 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, que foram 

homologadas por este Juízo após a oitiva do Ministério Público. 

 

 3 – Aduz ainda que, permanece em tramitação o processo que a 

Massa promove na Comarca de Taquara, referido na manifestação de fls. 2744/2745, visto 

que o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Taquara não homologou a desistência determinando 

o prosseguimento do feito. Contudo, considerando que este MM. Juízo vem entendendo 

que a existência de ação em tramitação, que possa redundar na arrecadação de novos ativos 

não é óbice ao encerramento do processo falimentar, que poderá ser reaberto para receber 

novos ativos, o Requerente entende plausível o imediato encerramento da Falência. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 NOVO HAMBURGO, 09 DE JULHO DE 2015. 

 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 

                  

 

 

 

 



           FALÊNCIA DE WET BLUE INDUSTRIAL DE COUROS LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora, ora Falida, ingressou em Juízo com pedido de 

Concordata Preventiva em 26 de abril de 1994, sendo deferido o pedido e mandada 

processar a Moratória em 27 de abril daquele ano, recaindo a nomeação de Comissária a 

maior credora, America Blue Couros, que se fez representar nos autos pelo a advogado que 

a esta subscreve.  

 O processamento da Concordata Preventiva foi relativamente 

tranqüilo. Contudo, na data aprazada para pagamento da primeira parcela da moratória, a 

Devedora compareceu aos autos alegando a impossibilidade de pagamento aos credores e 

se propondo a dar bens e títulos em caução, além de demonstrar que seu sócio-gerente, já 

falecido, havia adquirido uma série de créditos através de instrumentos de cessão de 

créditos. 

 A então Comissária, opinou no sentido da rejeição da garantia 

ofertada por inócua, e da concessão do prazo de 06 meses para o depósito da primeira 



parcela da concordata, no que foi secundado pelo Ministério Público. 

 Decorrido o prazo adicional de 06 meses sem o depósito pela 

Concordatária, hoje Falida, a Comissária postulou a rescisão da concordata, no que foi 

novamente secundada pelo Ministério Público. 

 Em atendimento aos pleitos da Comissária e do Ministério 

Público este MM. Juízo decretou a Falência da Devedora em 31 de outubro de 1995 (fls. 

652/653), nomeando o Requerente para o exercício do encargo de síndico. 

 Este Síndico adotou as medidas de praxe tendo, entre outras, 

procedido a arrecadação dos bens da Falida contratado auxiliares para os trabalhos 

administrativos e vigilância do imóvel que apresentava precárias condições de segurança, 

bem como manteve em funcionamento o sistema de tratamento de efluentes do Curtume. 

 Os bens da Falida, arrecadados no processo falimentar, foram 

devidamente avaliados (fls. 758/796 e 799/802).  

 Em seguida, aportou aos autos o Laudo Pericial Contábil (fls. 

838/850). 

 Realizado o primeiro leilão, foi arrecadado o montante de R$ 

23.720,00 (fls. 852/856) com a venda de bens móveis e, no segundo leilão, no qual 

somente foram vendidos bens móveis, apurou-se o montante de R$ 164.750,00 (fls. 

902/904).  

 Considerando que os bens remanescentes, dentre eles o imóvel-

sede da Falida já haviam sido levados por duas vezes a leilão, o Requerente postulou a 

reavaliação de tais bens, que foram efetivamente reavaliados conforme o Laudo de fls. 

962/976. 



 Em novo leilão foram vendidos novamente somente bens 

móveis, cujas vendas atingiram o montante de R$ 77.045,00 (fls. 1018/1020).  

 A fls. 1026/1031 este síndico apresentou o relatório previsto no 

art. 103, do D. L. 7661/45 no qual relatou indícios de crimes falimentares. 

 Seguiu-se novo leilão, conforme consta a fls. 1072/1073, quando 

novamente não houve interesse pelo imóvel, sendo alienados apenas bens móveis no 

montante de R$ 42.210,00. 

 Em razão das dificuldades para a venda dos imóveis e dos bens 

moveis remanescentes, estes foram novamente reavaliados, conforme consta no Laudo de 

fls. 1122/1130. 

 Já a fls. 1219/1227 este síndico apresentou o Quadro Geral de 

Credores, que foi devidamente publicado no Diário da Justiça conforme consta fls. 

1860/1861. 

 Foi realizado novo leilão (fls.1231/1234), no qual foram 

vendidos bens móveis no valor de R$ 365.300,00.  

 Considerando que vários leilões já haviam sido realizados sem 

possibilidade de venda do imóvel e já tendo decorrido quase dois anos da decretação de 

quebra, os bens remanescentes foram novamente reavaliados, conforme consta fls. 

1330/1337. 

 Em novo leilão realizado em 26 de junho de 1997 foram 

vendidos bens móveis no montante de R$ 40.860,00 (fls. 1365/1361). Já no leilão realizado 

em 31 de outubro daquele ano foi arrecadada a importância de R$ 11.550,00 (fls. 

1415/1416). 



 Finalmente, no leilão realizado no dia 30 de abril de 1998 (fls. 

1556) o imóvel da Falida foi alienado para a CBC Couros e Acabamentos Ltda. pelo valor 

de R$ 958.000,00.  

 A fls. 1599 foi comprovada a venda das UP’s da Eletrobrás, com 

a arrecadação de R$ 6.507,00. 

 Este síndico, a fls. 1646/1647 postulou que o Juízo Falimentar 

decidisse acerca da ordem de pagamentos entre as restituições em pecúnia e os créditos 

trabalhistas, pedido este reiterado a fls. 1670/1671 e 1703. 

 A questão da ordem de pagamentos foi enfrentada por este MM. 

Juízo a fls. 1714/1715, que decidiu as restituições em pecúnia deveriam ser pagos antes dos 

créditos trabalhistas. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Couro de Novo 

Hamburgo interpôs agravo de instrumento contra tal decisão e obteve liminar suspendendo 

os pagamentos (fls. 1801). 

 A fls. 1901/1907 foi arrecadado imóvel adjudicado pela Massa 

em sede de execução de título extrajudicial e, a fls. 1920/1922 aportou aos autos a decisão 

do Eg. TJRGS que reformou a decisão deste MM. Juízo e firmou a precedência dos 

créditos trabalhistas frente às restituições em pecúnia na ordem de pagamentos. 

 O imóvel avaliado a fls. 1901/1907 foi vendido em leilão 

realizado no dia 08 de maio de 2001 (fls. 1959), pelo valor de avaliação. 

 Os créditos trabalhistas e acidentários foram objetos de 

atualização por perito contábil (fls. 2084/2096), tendo sido pagos através de alvará judicial 

coletivo expedido em 25 de julho de 2002, quando também foram recolhidos  o IRRF e as 

contribuições ao INSS (fls. 2103/2104). 



 O Corretor Roberto Mallmann comprovou a fls. 2140/2142 a 

venda de diversas ações de propriedade da Falida, que geraram uma receita de R$ 842,72. 

 A fls. 2252/2260 este síndico denunciou que o Corretor Ari 

Hilgert estava tentando apropriar-se de ativos da Massa postulando providências ao 

Ministério Público. 

 Já a fls. 2293/2295, o Requerente postulou o rateio das 

disponibilidades da Massa entre os credores por restituições em pecúnia, que foi deferido, 

sendo que os pagamentos decorrentes do rateio foram realizados através dos alvarás de fls. 

2340/2352, expedidos em data de 20 de abril de 2006. 

 Mais adiante, todos os negócios envolvendo o Corretor Ari 

Hilgert que extrapolaram os limites do alvará que lhe foi outorgado foram julgados 

ineficazes em relação à Massa pela r. decisão de fls. 2456, que restou confirmada pelas 

Instâncias Superiores (fls. 2568/2579 e 2587/2589). 

 O feito ficou suspenso por longo período no aguardo da solução 

da ação em que a Massa buscava o pagamento da correção monetária sobre os créditos da 

Eletrobrás. 

 Em 21 de outubro de 2011 o Requerente postulou venda judicial 

dos direitos e ações que a Massa detinha no processo nº 2002.71.08.008835-2 no qual a 

Massa buscava o pagamento da correção monetária sobre as UP’s da Eletrobrás, tendo em 

vista que o mesmo encontrava-se sem movimentação, junto ao STJ, desde 22 de fevereiro 

de 2007.  

 A judicial venda foi autorizada através da decisão de fls. 2658 e 

v., sendo arrecadada em leilão a importância de R$ 111.564,00 com a venda daqueles 



direitos e ações (fls. 2668). 

 A partir daí, foi realizado o último e derradeiro rateio entre as 

restituições em pecúnia, conforme consta dos pagamentos de fls. 2799/2810. 

 Com a efetivação deste último rateio foi esgotado o ativo da 

Massa, embora ainda em tramitação a execução referida na manifestação de fls. 2744/2745, 

fato que não obsta o encerramento do processo falimentar, que pode ser reaberto a qualquer 

tempo para recebimento de valores, conforme tem decidido de forma reiterada este MM. 

Juízo. 

 Assim sendo, estando exaurido o ativo apurado no processo 

falimentar, nada obsta o encerramento imediato do feito. 

 FACE AO EXPOSTO, em razão do esgotamento do ativo no 

pagamento integral dos credores trabalhistas e acidentários e, em rateio, das restituições em 

pecúnia, bem como dos honorários dos profissionais que atuaram no feito, requer o 

imediato encerramento deste processo falimentar. 

 Informa que, remanescem sob responsabilidade da Falida, todos 

os créditos que não foram pagos pela Massa, ou seja, o saldo das restituições em pecúnia e 

a totalidade dos encargos da massa, dos créditos fiscais, dos créditos hipotecários e dos 

créditos quirografários. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 09 DE JULHO DE 2015. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO          


