
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA MM. 1ª VARA DA COMARCA DE 

SAPIRANGA - RS. 

 

PROCESSO Nº 132/1.03.0003447-5 

FALÊNCIA DE 

INDUSTRIAL SUNSET LTDA.  

 

 

 

  

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE 

INDUSTRIAL SUNSET 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, não se 

justificando mais o prosseguimento do processo falimentar.  

 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. 

 SAPIRANGA, 11 DE MAIO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 



 

                           FALÊNCIA DE INDUSTRIAL SUNSET LTDA  

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 A Devedora teve sua Falência decretada no dia 11 de 

junho de 2000 (fls. 2627), sendo nomeado sindico o Requerente. 

 Os bens que se encontravam na sede da Falida foram 

depositados junto ao Sr. Leandro Rodrigues conforme consta à fls. 84 verso. 

Baldados todos os esforços no sentido de localizar-se o depositário, Leandro 

Rodrigues, este nunca veio a ser encontrado o que privou a Massa de tais bens e 

consumiu mais de cinco anos de busca, sem êxito.  

 O único bem arrecadado na Falência foi alienado em 

leilão, sendo apurado o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme 

consta à fls. 185 posteriormente, como se verifica à fls. 227/228, a Massa recebeu 

da Receita Federal a importância de R$ 2.946,92 (dois mil novecentos e quarenta e 

seis reais e noventa e dois centavos).  

 Encerrada a fase de apuração do ativo, procedeu-se ao 



rateio dos valores depositados a favor da Massa entre os credores trabalhistas, com 

o recolhimento pelo Síndico das contribuições incidentes sobre os valores pagos 

aos segurados. Tais pagamentos esgotaram as forças da Massa.  

   Diante de tal quadro – inexistência de ativo capaz de 

suportar o saldo do passivo habilitado no processo falimentar – nada mais resta a 

se fazer que não encerrar esta Falência, remanescendo a cargo do Falido o saldo 

dos créditos trabalhistas e a integralidade dos créditos quirografários constantes no 

Quadro Geral de Credores de fls. 232. É o Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 11 DE MAIO DE 2011. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

         SÍNDICO                                        


