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PROCESSO Nº 1050001511-2 

FALÊNCIA DE 

JC PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA. 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE JC PRODUTOS 

TERMOPLÁSTICOS LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de 

apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO do processo falimentar, uma vez que o 

ativo realizado foi esgotado no pagamento da restituição do INSS, inexistindo quaisquer razões 

que justifiquem o prosseguimento do feito.  

 Aduz ainda que, deixa de apresentar prestação de contas final, uma 

vez que teve suas contas já prestadas e homologadas nos autos, na medida em que ia 

recebendo valores da Massa. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 NOVO HAMBURGO, 13 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 
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FALÊNCIA DE 

JC PRODUTOS TERMOPLÁSTICOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 A Falência de JC Produtos Termoplásticos Ltda. foi decretada em 

11/08/1997, sendo nomeado síndico o Requerente, o qual prestou compromisso em 19/08/1997 

e, na mesma data, indicou os profissionais para atuarem no feito e preconizou a adoção de outras 

providências. 

 A Falida não possuía bens imóveis. Os bens móveis foram 

arrecadados, conforme auto de arrecadação de fls. 123/127, tendo sido avaliados por avaliador 

judicial, através do laudo de fls. 175/176. 

 Atendendo pedido deste Síndico, em sendo os bens de guarda 

dispendiosa, este Juízo autorizou sua venda antecipada, ocorrendo o 1º leilão no dia 30/04/1998, 

quando parte dos bens foi alienada, apurando-se com as vendas R$ 1.585,00 (um mil, quinhentos 



e oitenta e cinco reais). 

 Concluída a perícia contábil nos livros e documentos da Falida, 

aportou nos autos o laudo pericial contábil de fls. 206/211 e, com base no laudo, o Requerente 

elaborou o relatório de que cuida o art. 103, do D. L. 7.661/45, no qual relatou indícios de crimes 

falimentares, conforme consta a fls. 278/283. 

 Foi realizado novo leilão no dia 04/05/1999, no qual mais alguns 

bens móveis foram vendidos, apurando-se a favor da Massa o montante de R$ 2.230,00 (dois 

mil, duzentos e trinta reais). 

 A fls. 308/310, o Síndico apresentou o Quadro Geral de Credores e, a 

fls. 318, este MM. Juízo determinou o pagamento das restituições em pecúnia, com preferência 

sobre os créditos trabalhistas. 

 Em novo leilão, realizado no dia 25/08/1999, foi apurada tão somente 

a importância de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), com a venda de outros bens móveis da 

Falida. 

 Já em leilão realizado no dia 16/12/1999 (fls. 343) não houve lance 

ou oferta para os bens remanescentes, o que levou o Requerente a postular a doação de tais bens, 

listados a fls. 413, a qual foi autorizada a fls. 424. 

 Já a fls. 403/405, o Requerente apresentou o relatório de que trata o 

art. 63, XIX, do D. L. 7.661/45 e, a fls. 412, postulou a publicação do aviso de que cuida o art. 

114, do mesmo Diploma. 

 A fls. 1455 foi arrecadada a importância de R$ 2.418,78 (dois mil, 

quatrocentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) relativas às vendas das UP’s da Eletrobrás, 

pelo corretor Roberto Milton Malmann e, a fls. 560, verso, a importância de R$ 11.973,06 (onze 



mil, novecentos e setenta e três reais e seis centavos). 

 É de se ressaltar também, que a Massa ingressou com ação contra a 

Eletrobrás junto à Justiça Federal Local (processo nº 2004.34.00.023021-2) para cobrança da 

correção incidente sobre as UP’s da Eletrobrás, o que impediu o encerramento do processo 

falimentar durante muitos anos. 

 Em razão do disposto da Meta 2 do CNJ, que passou a exigir o 

encerramento imediato dos processos anteriores a 2005, o Juízo Falimentar deliberou e decidiu 

acerca da venda dos créditos relativos a correção monetária das UP’s da Eletrobrás, buscados 

créditos através do processo supra referido, ordenando sua alienação em leilão. 

 No leilão realizado no dia 04/07/2012, os direitos sobre a correção 

monetária que a Massa detinha no processo nº 2004.34.00.023021-2, foram alienados pelo 

importe de R$ 19.512,00 (dezenove mil, quinhentos e doze reais), em quatro parcelas mensais, 

conforme consta a fls. 665. 

 Finalmente, foi arrecadada no processo falimentar a importância de 

R$ 3.722,65 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), como 

comprova o recibo de depósitos de fls. 756, relativa ao levantamento das contas inativas do 

FGTS. 

 Foram ainda apurados e pagos os saldos dos honorários dos 

profissionais que atuaram no processo falimentar (fls. 768/772 e 775/776), sendo o saldo das 

disponibilidades da Massa, no montante de R$ 25.294,18 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa 

e quatro reais e dezoito centavos), utilizado no pagamento parcial da restituição do INSS, 

conforme comprovam a guia de recolhimento e demais documentos em anexo. 



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

esta Falência, remanescendo a cargo dos Falidos o saldo da restituição em pecúnia do INSS, a 

integralidade dos créditos trabalhistas, dos créditos fiscais, privilegiados e quirografários 

constantes do Quadro Geral de Credores. É o Relatório! 

 

 NOVO HAMBURGO, 13 DE OUTUBRO DE 2016. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

               SÍNDICO 


