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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de 

Sapiranga – Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo n.º 132/1.03.0000557-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O Síndico da MASSA FALIDA DE CALADIUM 
ARTEFATOS DE COURO LTDA que abaixo subscreve, vem, com o 

devido acatamento, perante Vossa Excelência, nos autos da FALÊNCIA, 

atendendo ao despacho de fl. 520, apresentar seu Relatório Final, nos 

termos do art. 131 da Lei de Quebras, expondo e ao final requerendo o 

seguinte: 

 

  Trata-se o feito de Concordata Preventiva convolada em 

Falência na data de 26/05/1994, fl. 137, tendo sido o comissário nomeado 

síndico, conforme termo de compromisso de fl. 139. 

 

  O Inquérito Judicial foi juntado às fls. 281/283. 

 

  Procedida a arrecadação dos bens às fls. 211/214 em 

30/09/1994, estes foram avaliados às fls. 299/300, com posterior leilão 

realizado em 11/07/1995, conforme ata de leilão de fls. 330/333. O 

Ministério Público opinou às fls. 344 pela homologação das contas 

apresentadas pelo leiloeiro às fls. 320/323. 

 

  Por ocasião da falência, os bens da massa foram removidos 

para outro prédio, até a realização de leilão, sendo que as despesas de 

remoção seriam pagas logo após a venda dos bens. 
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  Por este motivo, à fl. 334 foi expedido alvará para pagamento 

das despesas de remoção, tendo o síndico juntado aos autos às fls. 335/336, 

comprovante de pagamento da referida despesa. 

 

  Em 26/11/1996, às fls. 355/356 o síndico requereu o 

arbitramento de seus honorários, sendo deferido à fl. 357, no percentual de 

5%, conforme cálculo de fl. 358. O alvará foi expedido à fl. 360 e entregue 

ao síndico em 14/03/1997. 

 

  Elaborado o Quadro Geral de Credores, o mesmo foi juntado 

aos autos às fls. 365/368, publicado no Diário da Justiça em 16/09/1997, fl. 

371, sendo homologado em 06/03/1998, fl. 375. 

 

  O Quadro Geral de Credores foi devidamente atualizado às fls. 

423/428, apurando um passivo de R$ 870.912,90 (oitocentos e setenta 

mil, novecentos e doze reais, noventa centavos) em 30/09/2001. 

 

  Em 29/06/1998, às fls. 379/380, o síndico requereu a 

realização de novo leilão, juntando aos autos nova avaliação. Realizada a 

venda em 04/08/1998, conforme ata de fl. 393, as contas foram prestadas às 

fls. 394/398, e homologadas à fl. 400 (verso). 

 

  O total do ativo realizado alcançou a monta de R$16.618,00 
(dezesseis mil, seiscentos e dezoito reais) fls. 320 e 394. 

 

  Dando início ao pagamento do passivo, o síndico às               

fls. 468/472, 476/477 e 483/486 apresentou os cálculos de rateio para 

pagamento dos créditos trabalhistas, sendo o edital publicado em 

25/10/2005, fls. 487/488, não havendo impugnação, conforme certidão de 

fl. 490 (verso). 

 

  Os respectivos alvarás foram expedidos às fls. 492 e 495/497, 

tendo o síndico prestado contas às fls. 501/509, sendo as mesmas 

homologadas à fl. 520. 

 

Desta forma, procedeu-se o integral pagamento dos honorários 

do perito contábil, da comissão do síndico e, por rateio, os débitos 

trabalhistas no percentual de 38,27%, mais os encargos tributários a eles 

inerentes. 

 

Os falidos permanecerão responsáveis pelo saldo do 
passivo trabalhista e totalidade do passivo quirografário, pela não 
ocorrência do disposto no art. 135 da Lei Falitária. 
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POSTO ISSO, o síndico requer a Vossa Excelência, se digne 

de receber o presente relatório, para após a intimação dos falidos e do Dr. 

Curador da Massa, determine o encerramento da falência por sentença, 

seguida da publicação do obrigatório edital. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Sapiranga, 18 de abril de 2006. 

 

 

Rui Carlos de Freitas Guerreiro 

 OAB/RS n.º 25.965 

  Síndico 


