
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA MM. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

CAMPO BOM - RS. 

 

PROCESSO Nº 1020002798-6 

FALÊNCIA DE 

VETTER S/A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE VETTER S/A. – 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO, vem respeitosamente a presença de V. Exa., a fim de 

apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO previsto no art. 131, do D. L. 7661/45, 

postulando o imediato encerramento do processo falimentar por sentença, após a oitiva do 

Ministério Público. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 CAMPO BOM, 02 DE MARÇO DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO  

 



MASSA FALIDA DE VETTER S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

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

 

 

 

 

 Excelência, a Devedora, ora Falida ingressou em Juízo com pedido 

de Concordata Preventiva em 27 de setembro de 1993, que foi deferido no dia 29 de setembro 

de 1993, sendo nomeada Comissária da Concordata a maior credora na Comarca, que se fez 

representar nos autos pelo advogado que a esta subscreve.  

 A Concordata processou-se com exemplar lisura por parte dos 

administradores da Devedora, mas ao final do primeiro ano da moratória, a Empresa não 

conseguiu amealhar recursos suficientes para fazer frente ao pagamento da primeira parcela 

devida aos credores (fls. 1281/1287), postulando o pagamento em 07 prestações mensais e 

consecutivas, a partir de outubro de 1994. 

 A Comissária da Concordata não concordou com o parcelamento, 

no que foi secundada pelo Ministério Público. Em decorrência do inadimplemento da primeira 

parcela da Concordata, foi decretada a Falência da Devedora no dia 05 de outubro de 1994, 



sendo nomeado síndico, em substituição, o subscritor da presente, conforme se verifica a fls. 

1317. 

 Tão logo foi nomeado para o encargo de síndico, este profissional 

postulou as medidas necessárias à salvaguarda do patrimônio da Falida e à administração do 

processo falimentar, tais como a contratação de vigilância, o restabelecimento da energia 

elétrica no imóvel industrial, a nomeação dos profissionais para atuarem no feito, 

providências acolhidas de plano por este MM. Juízo. 

 Os bens da Falida foram regularmente arrecadados (fls. 1352/1364) 

e, em seguida avaliados por Avaliador Judicial (fls. 1409/1446). 

 Considerando que a Falência derivou de concordata rescindida, este 

Síndico postulou o imediato leilão dos bens arrecadados, pedido acolhido por este Juízo 

Falimentar. 

 Em conseqüência disto, os bens da Falida foram levados a leilão em 

no dia 13 de dezembro de 1994, conforme consta da Ata de Leilão de fls. 1526, sendo 

vendidos tão somente os bens móveis arrecadados na Falência, que redundaram numa receita 

para a Massa de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais). Não houve licitantes para 

os imóveis. 

 Realizado novo leilão, no dia 02 de fevereiro de 1995, foi alienado 

o imóvel sede da Falida, pelo importe de R$ 407.000,00 (quatrocentos e sete mil reais), 

conforme Ata de fls. 1586/1587. Seguiram-se uma série de leilões menores, para venda de 

bens móveis e imóveis remanescentes. 

 Ademais, a Massa arrecadou valores de vulto em razão de ação de 

indenização que intentou contra o Banco do Brasil S/A. O ativo atualizado da Massa, em 13 



de novembro de 2015, conforme cálculos periciais de fls. 3416, importava em R$ 

4.465.017,97 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, dezessete reais e noventa e 

sete centavos). 

 Foi apresentado e publicado o Quadro Geral de Credores (fls. 

1992/1999), bem como na exposição referida no art. 103 do D. L. 7661/45, (fls. 1805/1810), 

elaborado com base no Laudo Pericial Contábil de fls. 1811/1829, este Síndico concluiu no 

sentido da inexistência de crimes falimentares.  

 A partir daí, a Massa já teria, em tese, recursos para iniciar o 

pagamento dos credores. Contudo, iniciou-se uma longa batalha judicial entre os credores 

trabalhistas, representados pelo seu Sindicato e os Bancos detentores de restituições em 

pecúnia para disputarem a supremacia no pagamento de seus respectivos créditos, haja visto 

que a Massa não dispunha de recursos para o pagamento integral dos créditos trabalhistas e 

das restituições em pecúnia. Esta disputa judicial, que acabou solucionada de forma definitiva 

pelo STJ, que decidiu favoravelmente aos Bancos detentores das restituições em pecúnia, 

literalmente “engessou” o processo falimentar, que passou anos suspenso no aguardo de 

decisão final acerca da matéria. 

 Finalmente, entre muitas idas e vindas, em 11 de março de 2016 o 

Requerente juntou a última versão do Quadro Geral de Credores, a partir da qual o Sr. Perito 

contábil da Falência elaborou os cálculos de fls. 3414/3418, nos quais apurou o saldo dos 

honorários de síndico e rateou as disponibilidades da Massa entre os credores por restituições 

em pecúnia, que tiveram seus créditos depositados pelo Requerente, em contas específicas, 

conforme consta dos depósitos 3420/3433. 

 Anteriormente, já haviam sido pagos de forma individual os 



credores por restituições em pecúnia, relacionados no ofício de fls. 3330, datado de 04 de 

julho de 2013. 

 Excelência, o pagamento efetuado em 2013 e o rateio antes 

referido, bem como o pagamento do saldo dos honorários de síndico, esgotaram o ativo 

realizado no processo falimentar e, na ausência de previsão de novos ingressos na Massa, nada 

justifica o prosseguimento do feito, impondo-se o ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA DE 

VETTER S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, pelo esgotamento do ativo no pagamento das 

despesas com a administração da Massa ao longo do processo falimentar e, em rateio final das 

restituições em pecúnia, remanescendo a cargo dos Falidos a responsabilidade sobre o saldo 

das referidas restituições em pecúnia e sobre a totalidade dos créditos trabalhistas, dos 

créditos fiscais, por encargos da massa, dos créditos com direito real de garantia e 

quirografários. É o Relatório! 

 

 CAMPO BOM, 02 DE MARÇO DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

                 SÍNDICO        

                                 

 


