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PROCESSO Nº 105.0002712-9 

FALÊNCIA DE 

FIVELARTES IND. DE METAIS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE 

FIVELARTES INDÚSTRIA DE METAIS LTDA., vem, respeitosamente, a 

presença de V. Exa., a fim de dizer e requerer o que segue: 

  

 1 – Inicialmente, o Requerente postula o rateio do saldo 

das disponibilidades da Massa entre os credores trabalhistas.  

 

 2 – Considerando que aquele rateio irá extinguir as 

disponibilidades da Massa, apresenta desde logo o RELATÓRIO DE 

ENCERRAMENTO previsto no artigo 131 do D. L. 7.661/45.  



 3 – Assim, após o rateio, postula o imediato 

encerramento do processo falimentar por sentença, visto que será esgotado o ativo 

realizado na Falência no pagamento em 4º rateio dos credores trabalhistas, 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.  

  

 4 - 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. 

 

 N. HAMBURGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 

  

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

                  

 

 

 

 

 

 

 



                  FALÊNCIA DE FIVELARTES INDÚSTRIA DE METAIS LTDA. 

 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 

 A Devedora teve sua falência decretada no dia 11 de 

abril 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.34/35 dos autos, consistentes, entre 

outras, na autorização para a contratação da vigilância e na indicação dos 

profissionais para atuarem no feito. 

  Já no dia seguinte o Requerente postulou 

autorização para contratar preposto e juntou proposta de prestação de serviços da 

Vigilância.  

 Por outro lado, decretada a Falência, o Requerente 

procedeu à arrecadação dos bens da Falida, tendo juntado o Auto de Arrecadação 



de bens móveis, com 458 itens, no dia 18 de abril de 2000 (fls.133/142).  

 Ainda naquela data, postulou autorização para contratar 

advogada trabalhista, conforme proposta de fls.149.  

 Já no dia 24 de abril daquele ano o Requerente juntou 

ao processo o Auto de Arrecadação dos imóveis da Falida (fls.167/205). 

 Em 05 de maio de 2000, menos de um mês após a 

quebra, atento ao disposto no inciso XIII do art. 63 do D. L. 7.661/45, este Síndico 

postulou a venda antecipada dos bens da Falida, pelas razões elencadas a 

fls.236/237. 

 O pedido de venda antecipada foi acolhido e os bens 

foram avaliados no montante de R$ 1.203.056,00 (um milhão, duzentos e três mil, 

cinqüenta e seis reais), conforme laudo de fls.268/316.  

 Os livros da Falida foram objetos do Auto de 

Arrecadação de fls.450, bem como as máquinas liberadas pela Justiça do Trabalho 

foram arrecadadas através do Auto de Arrecadação de fls.601. 

 No dia 28 de junho de 2000, menos de três meses após a 

decretação de quebra, foi realizado o primeiro leilão para a venda dos bens 

arrecadados na Falência, no qual as vendas atingiram o montante de R$ 

388.020,00 (trezentos e oitenta e oito mil e vinte reais) em relação aos bens 

móveis (fls.606/616). A venda dos imóveis alcançou o montante de R$ 79.000,00 

(setenta e nove mil reais). Sobreveio nova arrecadação complementar de bens 

liberados pela Justiça do Trabalho, que deram origem ao Auto de fls. 643/644. 

 Em 19 de setembro de 2000, foram alienados outros 

bens em leilão, sendo arrecadado o montante de R$ 167.406,00 (cento e sessenta e 



sete mil, quatrocentos e seis reais), entre bens móveis e imóveis (fls.864/872). 

 Os bens remanescentes foram reavaliados (fls.917/921), 

eis que não foram vendidos nos leilões realizados até então.  

 O Requerente apresentou o Quadro Geral de Credores 

em 13 de dezembro de 2000 (fls.954/960) e a última versão deste em 13 de 

novembro de 2003 (fls1368/1374). 

 Sobreveio novo leilão no dia 16 de janeiro de 2001, no 

qual a venda dos bens móveis atingiu o montante de R$ 13.205,00 (treze mil, 

duzentos e cinco reais).  

 Foram arrecadados dois veículos, um Monza e um 

Omega GLS, que haviam sido desviados pelos Falidos, os quais estavam com 

ordem de busca e apreensão a pedido do Requerente (fls.1015, 1032/1033 e 

1053/1054). 

 A fls. 1037/1045, o Requerente apresentou o Relatório 

do art. 103 da Lei de Falências anterior, no qual relatou indícios de crimes 

falimentares. A fls. 1076/1078 os bens remanescentes dos leilões e os veículos 

objetos de reavaliação / avaliação. 

 No dia 08 de maio de 2001 foi realizado novo leilão no 

qual foi apurado o montante de R$ 668.600,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e 

seiscentos reais) com a venda do imóvel sede da Falida, dos veículos e dos bens 

móveis remanescentes, encerrando-se a fase de realização do ativo com aquelas 

vendas judiciais. 

 Somente em junho de 2003 viabilizou-se o pagamento 

dos credores trabalhistas, pelas razões expostas a fls.1333/1334. Com o parecer 



favorável do Ministério Público, este MM. Juízo autorizou e fixou os critérios para 

o pagamento de tais créditos (fls.1338/1340), sendo os credores pagos em 1º rateio 

através do alvará judicial de fls.1473, expedido em 17 de setembro de 2004, após 

julgamento do agravo impetrado contra o INSS contra decisão de fls.1338/1340. 

 Naquela oportunidade foram pagos o IRRF e as 

contribuições dos segurados ao INSS. Após, sobrevieram pagamentos a alguns 

credores retardatários. Em 03 de julho de 2007 foi realizado o 2º rateio entre os 

credores trabalhistas, bem como recolhidos os encargos respectivos, conforme 

comprovam os alvarás de fls.1585/1586.  

 O credor acidentário, Luis Osmar de Quadro Barboza, 

teve seu crédito apurado em fls.1650 e pago através de alvará de fls. 1651. 

 Em 24 de março de 2010 foi realizado o 3º rateio entre 

os credores trabalhistas e pagos os encargos de praxe e o saldo dos honorários de 

síndico e periciais, através dos alvarás de fls. 1676/1678. 

 Considerando que o único entrave para o encerramento 

da Falência era a existência da ação para cobrança da correção monetária do 

empréstimo da Eletrobrás, o Requerente postulou, a fls.1695/1697, a venda 

judicial de tal ativo, a qual foi autorizada, sendo levados os créditos a leilão, no dia 

04 de julho deste ano, com a arrecadação da importância de R$69.372,00 (sessenta 

e nove mil, trezentos e setenta e dois reais). 

  Diante de tal quadro, nada mais resta a se fazer que 

não um pequeno e derradeiro rateio entre os credores trabalhistas e, após, encerrar-

se esta Falência, remanescendo a cargo dos Falidos o saldo dos créditos 

trabalhistas e a integralidade das restituições em pecúnia, dos créditos fiscais, 



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

de Credores. É o Relatório! 

 

 N. HAMBURGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 


