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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Vara de Falências e 
Concordatas da Comarca de Porto Alegre – Estado do Rio Grande do 
Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
Processo n.º 001/1.05.0330965-0 
“Relatório Final – artigos 131 e 132, Decreto-Lei 7.661/45” 
 
 
 
 
 
 
 
  O Síndico da MASSA FALIDA DE COMERCIAL RONES 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. que abaixo subscreve, 
vem, com o devido acatamento, perante Vossa Excelência, 
atendendo ao despacho de fl. 183, apresentar seu relatório final, 
nos termos do artigo 200, do Decreto-lei 7.661/45: 
 

Nenhum ativo foi realizado pela massa, eis que 
inexistente. Já o passivo foi apurado em R$81.674,99 (oitenta e um 
mil, seiscentos e setenta e quatro reais, noventa e nove centavos). 
Diante disso, não foi satisfeito nenhum credor da massa falida. 

 
O Quadro Geral de Credores foi publicado em 

11/02/2010 e 17/02/2010, conforme certidão exarada na fl. 184, do 
qual não houve nenhuma objeção. 
  
  Foi apresentado o relatório relativo ao artigo 103, do 
Decreto-lei n.° 7.661/45, porém não foi instaurado o Inquérito 
Judicial em razão de estarem prescritos eventuais crimes 
falimentares, conforme parecer ministerial da fl. 176. Entretanto, os 
falidos permanecerão com as responsabilidades de devedores 
solidários pelo valor integral de todos os credores constantes no 
Quadro Geral de Credores, eis que não foram abrangidos por 
nenhum dos incisos do artigo 135, do Decreto-lei n.°7.661/45. 
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  POSTO ISSO, o síndico requer a Vossa Excelência, se 
digne de receber o presente relatório, para após a manifestação do 
Dr. Curador da Massa, determine o encerramento da falência por 
sentença, seguida da publicação do obrigatório edital. 
 
  Nestes termos, pede deferimento. 
  Sapiranga, 22 de abril de 2010. 
 
 
  Rui Carlos de Freitas Guerreiro 
  Advogado – OAB/RS n.°25.965 
                   Síndico 
 
 
  Taís Ester Bergmann Heilmann 
   OAB/RS n.º 70.231 
 


