
MASSA   FALIDA   DE  
FRANCISCO CHEROBIM & FILHOS LTDA 
 

 

 

 

BREVE HISTÓRICO 
 
Empresa fundada  em  28 de agosto de 1947, atuando no ramo de fabricação de 
compensados,  laminas de madeira,  caixas de embalagens em madeira e resinas 
sintéticas chegou, no auge de suas atividades operacionais a empregar mais de 700 
pessoas se constituindo, à época, em uma das maiores empresas do município de 
Palmeira (PR)  
 

• Em  28 de agosto de 1995  requereu concordata preventiva, como forma de 
buscar sua recuperação econômico-financeira,  afetada que foi  pelos  
reflexos  dos  planos governamentais desencadeados no período precedente. 

 
• Em  13 de agosto de 2001  foi decretada a falência da empresa, no curso dos 

autos nº   231/2001   do  Juízo de Direito da Comarca de Palmeira (PR) ,   
tendo sido nomeado como Sindico o Sr. René José Stupak; 

 
• Em   27 de fevereiro de 2003 é procedida a substituição do Sindico da 

falência, tendo sido nomeado o Sr. Valmor Tozetto ;  
 

• Em   28 de Janeiro de 2010 é procedida a nova substituição do Sindico , 
tendo sido nomeado o Sr. Dr. Mauricio de Paula Soares Guimarães;  

 
 
ANDAMENTO PROCESSUAL CRONOLÓGICO – PRINCIPAIS EVENTOS   
 
Autos Falimentares nº 231/2001  - Juízo de Direito da Comarca de Palmeira (PR)   
 

• Em Nov/2010 foi apresentado ao Juízo relatório circunstanciado do 
levantamento realizado quanto a situação dos bens que compõem o acervo 
da Massa, bem como procedidos requerimentos quanto às providências 
necessárias ao impulsionamento do processo falimentar ;    

 
• Em Fev/2011 foi requerida autorização judicial para a realização dos 

procedimentos afetos ao leilão judicial dos bens que compõem o acervo 
desta Massa Falida, com a respectiva avaliação dos bens e a definição do 
leiloeiro oficial que realizará tais trabalhos . 

 
• Em 01 de Abril de 2011 foi procedida , a requerimento deste Sindico, a 

reintegração de posse do imóvel-Sede que abriga a unidade industrial e os 
seus respectivos pertences . Tal medida judicial se fez absolutamente 
necessária face a recusa do então arrendatário  de deixar as instalações , a 
despeito das reiteradas notificações nesse sentido ;    



• Em 20 e 21 de Maio de 2011 foi publicado nos jornais Folha de Palmeira e 
Gazeta de Palmeira , o edital de intimação e conhecimento quanto ao 
Quadro Geral de Credores consolidado pelo Sindico (Nota (1) : Tal Quadro 
encontra-se disponível neste site, para consulta) ; 

    
• Em 03/06/2011 foi publicado no Diário da Justiça do Estado do Paraná (Ed. 

646) o edital de intimação e conhecimento quanto ao Quadro Geral de 
Credores consolidado pelo Sindico  ;     

 
• Dia 16 de agosto de 2011 foi protocolizado junto ao Juizo de Direito da 

Comarca de Palmeira , o Laudo de Avaliação dos Bens da Massa Falida , 
resultante dos trabalhos técnicos desenvolvidos pelo Leiloeiro Oficial 
especialmente designado para a realização do leilão judicial  , o qual contou, 
ainda, com a participação de empresa de engenharia especializada em 
avaliações e com o acompanhamento por parte da assessoria técnica deste 
Sindico ; 

 
• O  valor consolidado de tais bens chegou à monta de R$ 4.325.034,65 , sendo 

que tal avaliação foi submetida à apreciação do Ministério Público e do 
Falido , seguindo após para a homologação judicial ; 

 
• Tal Laudo de Avaliação , com todo o seu detalhamento técnico , encontra-se 

disponibilizado neste site , para consulta ;    
 

• No dia 22 de agosto de 2011 teve início o pagamento relativo ao primeiro 
rateio dos recursos arrecadados pela Massa Falida , destinado ao 
pagamento parcial dos haveres dos credores trabalhistas devidamente 
reconhecidos no Quadro Geral de Credores desta Massa Falida . 

 
• Nesta fase foram liberados recursos em montante equivalente a 25% (vinte 

e cinco por cento) dos haveres que cada um desses possuem junto à Massa , 
beneficiando  357  ex-funcionários ,  no valor total de R$ 1.314.419,09 ; 

 
• O próximo rateio deverá ser realizado com recursos provenientes do 

produto das arrematações dos bens levados a hasta pública , conforme 
Edital de Leilão  ; (Nota (2) : vide edital disponível neste site para consulta) 

 
• No dia 26 de Outubro de 2011 foi realizado leilão judicial levando a hasta 

pública os bens que integram o acervo patrimonial da Massa Falida , evento 
que ocorreu no salão de audiências do Tribunal do Júri do Fórum de 
Palmeira, no qual compareceu público recorde, o qual superlotou o salão, 
constituído de pessoas interessadas na arrematação dos bens que estavam 
sendo ofertados, credores, representantes do Juízo e do Ministério Público, 
da Massa Falida e público em geral ;  

 
• Do leilão realizado restou a arrematação de todos os bens representados por 

máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, veículos , Obrigações da 
Eletrobrás e dois lotes rurais, perfazendo o valor de R$ 606.650,00 ;  

 



• Quanto aos demais bens imóveis e reflorestamento, os quais envolvem 
maior valor – como é o caso das áreas que integravam a então unidade 
industrial – por não ter havido lances no valor mínimo determinado pela 
avaliação, foram objeto do acolhimento de propostas ofertadas por 
interessados presentes no leilão , as quais alçam ao montante de R$ 2,1 
milhões , e foram submetidas à apreciação do Ministério Público, do 
Síndico e dos falidos para que ocorra então a decisão final por parte do 
Juizo de Palmeira quanto a aceitação das mesmas ;  

 

• Não tendo sido acolhidas as propostas apresentadas, o Juízo de Palmeira 
deliberou pela realização de um novo leilão judicial, com data marcada 
para o dia 08 de Maio de 2012 , quando então os bens remanescentes foram  
novamente levados a hasta pública em conformidade com o Edital de Leilão 
disponibilizado no presente site ; 

 
 
 
– ULTIMOS EVENTOS  
  
 

• No dia 08 de Maio de 2012 foi realizado novo leilão judicial levando a hasta 
pública os bens que integravam o acervo patrimonial da Massa Falida , 
evento que ocorreu no salão de audiências do Tribunal do Júri do Fórum de 
Palmeira, no qual compareceu grande público , constituído de pessoas 
interessadas na arrematação dos bens que estavam sendo ofertados, 
credores, representantes do Juízo e do Ministério Público, da Massa Falida 
e público em geral ; 

 
• Na ocasião foi ofertado lance pela totalidade do patrimônio que estava 

sendo levado a hasta pública  , o qual se sagrou vencedor quando então 
esses foram arrematados pelo valor de R$  2.750.000,00 , sendo 30% pagos 
no ato e o saldo em 6 (seis) mensais , consoante condições estabelecidas no 
Edital do Leilão; 

 

• Na data de  28 de Agosto de 2012 foi procedido rateio (o segundo) dos 
recursos até então arrecadados ,  o qual foi implementado mediante 
créditos efetuados  em contas judiciais nominativas a cada um dos credores 
trabalhistas devidamente reconhecidos no Quadro Geral de Credores da 
Massa Falida, totalizando o valor de R$ 1.573.102,03, beneficiando 372 ex-
funcionários. Com isso a Massa Falida está procedendo à quitação de 51% 
do Passivo trabalhista inscrito ; 

 
• No decorrer do mês de agosto de 2013 foi iniciado o terceiro rateio dos 

recursos   arrecadados no último leilão judicial  ,  o qual foi implementado 
mediante créditos efetuados  em contas judiciais junto a Caixa Econômica 
Federal , nominativas a cada um dos credores trabalhistas devidamente 
reconhecidos no Quadro Geral de Credores da Massa Falida, totalizando o 
valor de R$ 1.539.818,56, beneficiando 372 ex-funcionários. Com isso a 
Massa Falida procedeu à quitação de 78% do Passivo trabalhista inscrito , 
devidamente corrigido; 



• Os únicos bens que remanesceram referem-se a imóveis residenciais que 
encontram-se ocupados por terceiros - representados principalmente por  
parentes de ex-funcionários - que se recusam a sair avocando o usucapião 
dos mesmos , dependendo assim das medidas judiciais já requeridas pelo 
Síndico para a desocupação de tais bens, para que então possam ser levados 
a hasta pública , de forma a poder viabilizar a realização do último rateio 
aos credores ;   

 


