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O presente relatório refere-se a Massa Falida de Construtora H. M. Orth
Ltda. e Orth Materiais de Construção - Eirelli EPP – processo
50128967320208210019 - que teve a sua Recuperação Judicial convolada
em Falência, em 23/11/2020, Evento8, SENT1.

A Falida Construtora H. M. Orth Ltda., com sede na Rua Miguel Ervino
Schlindwein, n°52, Centro, no município de Tupandi, RS, tinha como objeto
social o ramo da construção civil para o setor público e privado, figurando
como sócios Hedio José Orth, CPF(MF) n° 444.723.150-68, residente e
domiciliado na Rua Carlos Francisco Mombach, n°445, Centro, Tupandi, RS,
com 99% das quotas de capital e José Augusto Orth, menor impúbere,
nascido em 30/01/2006, CPF(MF) sob o n° 031.786.980-94, residente e
domiciliado na Rua Carlos Francisco Mombach, n°445, Centro, Tupandi, RS,
com 1% das quotas de capital.

A Falida Orth Materiais de Construção - Eirelli EPP, com sede na Rua Carlos
F. Mombach, n°445, Centro, no município de Tupandi, que tinha como
objeto social comércio de materiais de construção em feral, transporte
rodoviário de cargas e fabricação de esquadrias de madeiras, tendo como
empresária, Madalena Orth, CPF(MF) n° 698.736.070-72, residente e

domiciliada na Rua Carlos Francisco Mombach, n°445, Centro, Tupandi, RS.

Informações 
gerais das 
empresas



Relatório de andamento 
processual



Em 23/11/2020, no Evento 8, foi decretada a falência,
por convolação, das então Recuperandas, tendo sido
expedidos ofícios nos Eventos 14 ao 21.

Posteriormente, foram opostos Embargos de
Declaração pela Adminsitradora Judicial, tendo em vista
que constou a determinação de expedição de ofício à
Comarca de Portão, enquanto deveriam ter sido
expedidos à Comarca de São Sebastião do Caí.

Referidos aclaratórios foram acolhidos no Evento 30,
tendo sido expedidos os novos ofícios nos Eventos 38 ao
40.

No Evento 35 a Administradora Judicial manifestou-
se aceitando o encargo de Administradora, bem como
informando ter procedido o levantamento de ações judi-
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ciais existentes referentes às Massas Falidas, tendo
informado sobre a quebra, os meios de contato com a
Administradora Judicial e a assunção da representação
processual nos autos. Informou, também, ter procedido a
arrecadação e avaliação de bens, requerendo a venda
antecipada destes. Por fim, destacou aguardar o
cumprimento, pelas Falidas, do disposto no artito 104, da
LREF, para dar prosseguimento ao feito.

Nos Eventos 45 e 48 o Banco Sicredi juntou as
informações bancárias das Falidas, sem movimentação.

A Administradora Judicial manifestou-se no Evento
53, informando a inércia das Falidas quanto ao
cumprimento do estabelecido na alínea „h“ da sentença
de quebra, requerendo nova intimação destas, para fins
de publicação do edital do art. 99, parágrafo único, da
LREF, tendo o pleito sido deferido no despacho do Evento
55. Na mesma decisão foi determinado o prosseguimento
das determinações contidas na decisão de quebra,
inclusive solicitando à Administradora Judicial a minuta
do edital do art. 99, da LREF.

As Falidas manifestaram-se no Evento 65 juntando
documento firmado pelos falidos em atendimento ao que
dispõe o art. 104, da LREF, bem como requerendo fossem



os ofícios expedidos nos Eventos 14 a 21 encaminhados
pelo Cartório Judicial ou pela Administradora Judicial.

A Administradora Judicial, no Evento 71, juntou a
minuta do edital do art. 99, parágrafo único, da LREF,
requerendo sua publicação. Já no Evento 72 houve
manifestação do Banco Central dando ciência sobre a
decretação da quebra e informando canais para
comunicação com aquela entidade.

No Evento 73 consta manifestação do Sr. Leiloeiro
informando sobre a arrecadação de bens e sugerindo
datas para a alienação dos mesmos.

O Estado do Rio Grande do Sul veio aos autos no
Evento 75 dando ciência da quebra e relacionando
débitos das Falidas.

O Município de Pontão manifestou-se no Evento 77
informando que foi equivocadamente cadastrado nos
autos, requerendo a retificação para o município de
Portão e, no Evento 78, a empresa Sul América
Companhia Nacional de Seguros esclareceu que não
localizou a existência de relacionamento com as Falidas.

No Evento 83, foi determinada a publicação do edital
do artigo 99 apresentado pela Administradora Judicial,
bem como acolhidas as datas sugeridas pelo Leiloeiro
para leilão dos bens já arrecadados e avaliados na falência,

devendo o edital do leilão ser igualmente enviado para
publicação. Foi determinado, também, que a
Administradora Judicial se manifestasse sobre a petição
do Evento 75.

A Administradora Judicial manifestou-se no Evento
91, dando ciência do petitório do Evento 75 e a ele nada
opondo, bem como informando que o havia lançado no
Quadro Geral de Credores provisório.

A empresa PagSeguro Internet S.A. veio aos autos no
Evento 92 informando que a falida Orth Materiais de
Construção possuía conta, mas estava inativa e, no Evento
94, o Banco Bradesco deu ciência da decretação da
falência.

O Município de Pontão manifestou-se novamente no
Evento 95 reiterando a sua exclusão do processo, a qual
foi atendida, conforme certidão do Evento 99.

A empresa PayPal do Brasil enviou correspondência
(Evento 97) informando a ausência de contas em nome
das Falidas e, no Evento 103, o BRDE, na qualidade de
credor da “Classe 2”, requereu o seu cadastramento nos
autos como interessado.

Nos Eventos 104 e 105 consta a remessa dos editais
do art. 99, da LREF, e de leilão, para disponibilização do
Diário Eletrônico de Edital no dia 16/03/2021.



No Evento 105 o Banco Sicredi juntou as informações
bancárias de Orth Materiais de Construção, sem
movimentação, requerendo se manifestasse o juízo sobre
a necessidade de permanecer apresentando
mensalmente as referidas informações.

A empresa Repom S/A manifestou-se no Evento 107
informando não ter encontrado ativo, cadastro, cartão ou
conta em nome das Falidas e, no Evento 108, o Banco do
Brasil deu ciência da decretação da falência.

No Evento 111 foi juntada a ata do leilão dos bens
previamente arrecadados, sendo requerida a sua
homologação, com posterior prestação de contas pelo Sr.
Leiloeiro no Evento 112.

A Fazenda Nacional manifestou-se no Evento 115
requerendo a instauração do “Incidente de Classificação
de Crédito Público” referente aos créditos federais, o qual
está atualmente materializado nos autos de nº5014673-
59.2021.8.21.0019.

O Banco Sicredi juntou as informações bancárias da
Orth Materiais de Construção, sem movimentação,
reiterando seu pedido para que se manifestasse o juízo
sobre a necessidade de permanecer apresentando
mensalmente as referidas informações.

No Evento 120 consta despacho determinando a inti-

mação do Ministério Público para falar sobre o leilão e, no
caso de anuência, homologando de pronto as
arrematações e prestações de contas; após, com o
pagamento integral e recolhidos os impostos, a expedição
das cartas de arrematação. Ainda neste despacho foi
determinada a intimação da Administradora Judicial para
manifestar-se sobre o pleito da União no Evento 115, bem
como o cadastramento do BRDE e Banco do Brasil nos
autos.

O Ministério Público juntou parecer no Evento 126
não se opondo à homologação do leilão e respectiva
prestação de contas.

No Evento 130, o Município de Pontão novamente
veio aos autos requerer sua exclusão do processo e, no
Evento 132, a Administradora Judicial manifestou-se nada
opondo ao pleito da União no Evento 115, bem como
concordando com a liberação do Banco Sicredi da
prestação mensal de informações.

No Evento 136 consta a certidão de homologação do
leilão realizado, tendo sido expedida carta de arrematação
dos veículos alienados no Evento 137 e, nos Eventos 141 a
143, a expedição de ofícios para remoção das restrições
dos referidos bens.

Adiante, no Evento 144, há despacho liberando o ban-



co Sicredi da obrigação de fornecer extratos mensais da
conta da Falida e determinando à Administradora Judicial
a verificação da possibilidade de transferência de
eventuais ativos para a falência. Há determinação,
também, para a instauração do “Incidente de
Classificação de Crédito Público” referente aos créditos
federais.

A União deu ciência da instauração do Incidente de
Classificação de Crédito Público no Evento 153 e, no
Evento 154, a Administradora Judicial informou estar
aguardando informações do Banco Sicredi sobre eventual
ativo em favor das massas falidas.

No Evento 156 a Administradora Judicial veio aos
autos informar que obteve retorno do Banco Sicredi, não
havendo ativos em favor das massas falidas e, no Evento
175, consta certidão de abertura do “Incidente de
Classificação de Crédito Público”, ali referido como
habilitação de crédito.

A Caixa Econômica Federal, no Evento 158, requereu
o seu cadastramento e de seus procuradores nos autos
como terceira interessada.

Nos Eventos 159 e 160 foram juntadas decisões da
Justiça Federal atendendo o ofício expedido por este juízo
para liberação das constrições realizadas sobre os veículos

arrematados, bem como comprovante de remoção das
restrições.

No Evento 162 foi determinada a apresentação dos
relatórios de andamentos e dos incidentes processuais
pela Administradora Judicial e, no Evento 164, foram
juntadas manifestações do Banco Sicredi e Banrisul,
datadas de 2020, sendo a primeira com extrato sem
movimentação das massas falidas e, a segunda, com
informações do banco para eventual recebimento de seus
créditos na Recuperação Judicial.

Concluído o presente relatório, informa a
Administradora Judicial que encontra-se pendente de
apreciação somente a manifestação do Evento 158,
datada de 17/08/2021, qual seja o pedido de
cadastramento da Caixa Econômica Federal como
terceira interessada, sendo que a Administradora Judicial
nada opõe ao pedido.

No tocante ao disposto no artigo 22, I, “m”, da LREF,
informa que não foram enviados ofícios ou solicitações
por outros juízos e órgãos públicos.

Por fim, destaca que não foram instaurados os
incidentes de classificação de crédito público estadual e
municipal.



Incidentes Processuais 
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Número Autuação / Data Distribuição: 5014790-50.2021.8.21.0019 - 23/03/2018

Nome e CPF/CNPJ do Credor: Danilo Aloisio Kunzler – CPF 441.891.410-20

Teor da Manifestação do Credor:

Pedido de habilitação do crédito trabalhista

no valor de R$16.000,00, atualizado até

06/10/2017.

Teor da Manifestação da Falida: Nada a opor.

Teor da Manifestação do Administrador:

Concordou com o valor requerido, como

sendo total do crédito do Autor a importância

de R$16.000,00.

Teor da Manifestação do MP: Nada a opor.

Decisão Proferida – fls. / Arquivamento: Procedente – fls.41/42 (autos físicos).

Valor Devido / Classificação do Crédito:
R$16.000,00, trabalhista. Atualizado até

06/07/2017.

Observações do Administrador Judicial: Certidão do trânsito em julgado, página 54.

Número Autuação / Data Distribuição: 5014792-20.2021.8.21.0019 - 23/03/2018

Nome e CPF/CNPJ do Credor: Luiz José Rasuber – CPF 361.139.560-91

Teor da Manifestação do Credor:

Pedido de habilitação do crédito trabalhista

no valor de R$13.000,00, atualizado até

21/08/2017.

Teor da Manifestação da Falida: Nada a opor.

Teor da Manifestação do Administrador: Nada a opor.

Teor da Manifestação do MP: Nada a opor.

Decisão Proferida – fls. / Arquivamento: Procedente, fls.72/73 (autos físicos).

Valor Devido / Classificação do Crédito:
R$13.000,00, trabalhista. Corrigido até

21/08/2017

Observações do Administrador Judicial: Pendente certidão do trânsito em julgado.

Número Autuação / Data Distribuição: 0001322-59.2018.8.21.0068 - 23/03/2018

Nome e CPF/CNPJ do Credor: Valdemir Seger – CPF 068.170.959-64

Teor da Manifestação do Credor:
Pedido de habilitação do crédito trabalhista

no valor de R$15.000,00.

Teor da Manifestação da Falida: Nada a opor.

Teor da Manifestação do Administrador: Nada a opor.

Teor da Manifestação do MP: Nada a opor.

Decisão Proferida – fls. / Arquivamento: Procedente.

Valor Devido / Classificação do Crédito:
R$15.000,00, trabalhista, atualizado até

18/07/2017.

Observações do Administrador Judicial:
Autos seguem na Comarca de São Sebastião

do Caí, para digitalização.

Número Autuação / Data Distribuição: 068/1.18.0000498-0 – 23/03/2018

Nome e CPF/CNPJ do Credor: Silomar Vieira Flores – CPF 409.277.330-72

Teor da Manifestação do Credor:
Pedido de habilitação do crédito trabalhista

no valor de R$1.600,00.

Teor da Manifestação da Falida: Nada a opor.

Teor da Manifestação do Administrador: Nada a opor.

Teor da Manifestação do MP: Nada a opor.

Decisão Proferida / Arquivamento: Procedente.

Valor Devido / Classificação do Crédito:
R$1.600,00, trabalhista atualizado até

06/10/2017.

Observações do Administrador Judicial:
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Número Autuação / Data Distribuição: 5014794-87.2021.8.21.0019 – 01/03/2018

Nome e CPF/CNPJ do Credor: Silvio Rosa Machado – CPF 007.782.530-66

Teor da Manifestação do Credor:
Pedido de habilitação do crédito trabalhista

no valor de R$13.500,00.

Teor da Manifestação da Falida: Não se manifestou.

Teor da Manifestação do Administrador: Pendente de intimação.

Teor da Manifestação do MP:
Informou não se tratar de demanda que não

justifica a intervenção ministerial.

Decisão Proferida / Arquivamento:

Valor Devido / Classificação do Crédito:
Crédito Trabalhista de R$13.500,00, atualizado

até 06/02/2018.

Observações do Administrador Judicial:

Número Autuação / Data Distribuição: 068/1.18.0001394-7 – 16/07/2018
Nome e CPF/CNPJ do Credor: Anegildo da Rocha – CPF 005.253.230-58

Teor da Manifestação do Credor:

Pedido de habilitação de crédito trabalhista

no valor de R$12.000,00, atualizado até

11/12/2017
Teor da Manifestação da Falida:

Teor da Manifestação do Administrador:

Concordamos em retificar o valor já constante

na relação, para R$12.000,00, corrigido até

11/12/2017.
Teor da Manifestação do MP:
Decisão Proferida / Arquivamento:
Valor Devido / Classificação do Crédito:

Observações do Administrador Judicial:
Segue na Comarca de São Sebastião do Caí e

ainda não foi digitalizado.

Número Autuação / Data Distribuição: 5006235-44.2021.8.21.0019 - 01/04/2021

Nome e CPF/CNPJ do Credor:
Banco do Brasil S/A – CNPJ 00.000.000/0001-

91

Teor da Manifestação do Credor:

Pedido de restituição de um guincho

hidráulico ou o equivalente em dinheiro, na

monta de R$26.100,42, atualizado até

23/11/2020.
Teor da Manifestação da Falida: Silenciou.

Teor da Manifestação do Administrador:
Informou que o bem objeto do pedido não foi

arrecadado.
Teor da Manifestação do MP: Nada requereu.
Decisão Proferida / Arquivamento: Pendente de julgamento.
Valor Devido / Classificação do Crédito:
Observações do Administrador Judicial:

Número Autuação / Data Distribuição: 5014673-59.2021.8.21.0019 - 03/08/2021

Nome e CPF/CNPJ do Credor: UNIÃO - 00.394.460/0216-53

Teor da Manifestação do Credor: Apresentou créditos inscritos em dívida ativa.

Teor da Manifestação da Falida: Não foi intimada.

Teor da Manifestação do Administrador:
Apresentou objeção aos cálculos e as

categorias indicadas.

Teor da Manifestação do MP: Não foi intimado.

Decisão Proferida – fls. / Arquivamento:

Valor Devido / Classificação do Crédito:

Observações do Administrador Judicial:



Demandas diversas



Número Autuação / Data Distribuição: 5000105-79.2020.8.21.0146 - 14/02/2020

Nome e CPF/CNPJ do Credor:
Município de Feliz – CNPJ 87.838.330/0001-39

Teor da Manifestação do Credor:

Execução fiscal no valor de R$2.468,74,

proveniente de descumprimento de processo

licitatório.

Teor da Manifestação da Falida: Não cadastrada nos autos.

Teor da Manifestação do Administrador: Não intimado.

Teor da Manifestação do MP: Não intimado.

Decisão Proferida / Arquivamento:

Valor Devido / Classificação do Crédito:

Observações do Administrador Judicial:

Município não atendeu as intimações

processuais. O feito será extinto, conforme

despacho lançado no evento 26.

Número Autuação / Data Distribuição: 0000261-60.2017.8.21.0146 - 09/02/2017

Nome e CPF/CNPJ do Credor:
Município de Feliz – CNPJ 87.838.330/0001-39

Teor da Manifestação do Credor:

Teor da Manifestação da Falida:

Teor da Manifestação do Administrador: Não estamos cadastrados nos autos.

Teor da Manifestação do MP:

Decisão Proferida / Arquivamento: Concluso para sentença.

Valor Devido / Classificação do Crédito:

Observações do Administrador Judicial: Ação de Obrigação de Não Fazer.

Número Autuação / Data Distribuição: 5000456-97.2017.8.21.0068 – 14/06/2017

Nome e CPF/CNPJ do Credor:

Cooperativa de Crédito, Poupança E

Investimento de Carlos Barbosa - SICREDI

SERRANA RS – CNPJ 90.608.712/0001-80

Teor da Manifestação do Credor:
Execução de título extrajudicial na monta de

R$62.529,93, em 22/05/2017

Teor da Manifestação da Falida: Não se manifestou.

Teor da Manifestação do Administrador: Não está cadastrado nos autos.

Teor da Manifestação do MP: Não foi intimado.

Decisão Proferida / Arquivamento:

Valor Devido / Classificação do Crédito:

Observações do Administrador Judicial: Informar falência e pedir cadastramento.

Número Autuação / Data Distribuição: 9001242-39.2018.8.21.0068 – 04/10/2018

Nome e CPF/CNPJ do Credor:
Compensados e Madeiras Scharlau Ltda. –

CNPJ 08.602.843/0001-70

Teor da Manifestação do Credor:
Pedido de pagamento do montante de

R$2.649,34, atualizado até 25/04/2019.

Teor da Manifestação da Falida: Silenciou.

Teor da Manifestação do Administrador:
Requereu a suspensão da ação, facultando ao

credor a habilitação do crédito.

Teor da Manifestação do MP: Não foi intimado.

Decisão Proferida / Arquivamento:

Valor Devido / Classificação do Crédito:

Observações do Administrador Judicial: Cumprimento de sentença



Linha do tempo 
do feito 
falimentar

2016

23/11/2020
Decretação da falência 
por convolação.

30/11/2020
Expedição de ofícios 
informando sobre a 
quebra.A sentença de decretação da falência está lançada no

Evento 8; os ofícios informando sobre a quebra
encontram-se nos Eventos 14 a 21 e, posteriormente,
três ofícios retificados nos Eventos 38 a 40.

O Auto de Arrecadação e Avaliação de Bens das massas
falidas foi apresentado em conjunto pela
Administradora Judicial e o Sr. Leiloeiro no Evento 35.

14/12/2020
Auto de Arrecadação e 
Avaliação de Bens.



2016

15/03/2021
Edital do art. 99, da LREF, 
e edital de leilão.

31/03/2021 Realização do leilão.

Linha do tempo 
do feito 
falimentar
A declaração dos falidos, prevista no art. 104, da LREF,
consta no Evento 65.

Nos Eventos 104 e 105 constam os editais do art. 99,
parágrafo único, da LREF, e de leilão, com remessa para
disponibilização no Diário Eletrônico Digital em
16/03/2021.

No Evento 111 foi apresentada a Ata de Leilão e, no
Evento 112, a prestação de contas pelo Sr. Leiloeiro.

05/02/2021
Declarações dos falidos, 
do art. 104, da LREF.



2016

08/11/2021
Apresentação do Quadro 
Geral de Credores 
provisório.

Linha do tempo 
do feito 
falimentar
A certidão com a homologação do leilão, conforme
decisão do Evento 120, foi expedida no Evento 136, e a
Carta de Arrematação dos veículos no Evento 137.

O Quadro Geral de Credores provisório é apresentado
juntamente com o presente relatório.

27/05/2021
Homologação do leilão e 
expedição de Carta de 
Arrematação.
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