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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da 2ª Vara da 
Comarca de Sapiranga – Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
Processo n.° 132/1.03.0006434-0 
Relatório Final – artigo 131 
 
 
 
 
 
 
 
  A Massa Falida de Sabatine Calçados Ltda., 
devidamente representada por seu síndico que abaixo subscreve, 
vem, com o acatamento de estilo perante à elevada presença de 
Vossa Excelência, nos autos do feito falimentar, com base nos 
artigos 131 e 132 do Lei Decreto-lei n.° 7.661/45, apresentar seu 
relatório final, pelo que expõem e ao final requerer o seguinte: 
 
   O valor total do ativo realizado da massa importou na 
monta de R$ 111.434,03 (cento e onze mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais, três centavos), através do auto de arrecadação 
complementar juntado na fl. 128 e dos leilões realizados em 
04/08/98 e 15/06/1999, conforme atas de fls. 232 e 647, 
respectivamente. 
 

Apurou-se um passivo original de R$1.842.687,62 (um 
milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e sete 
reais, sessenta e dois centavos), conforme Quadro Geral de 
Credores apresentado nas fls. 855/873. 
 
  Desta forma, procedeu-se o integral pagamento dos 
honorários do perito contábil, comissão do síndico e, por rateio, a 
ação de restituição – processo n.° 132/1.03.0016028-4 – promovida 
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pela Massa Falida de Courimec Comércio de Couros e Produtos de 
seu Beneficiamento Ltda., na monta de R$ 103.097,52, conforme 
comprovante de depósito judicial juntado na fl. 1264.  
  
  A prestação de contas do síndico foi devidamente 
homologada na fl. 1268. 
 
  Quanto aos falidos, foi apresentado o relatório para fins 
de instauração do Inquérito Falimentar nas fls. 580/583, tendo sido 
determinada na fl. 599 a sua formação, processo n.° 23.272, tendo 
sido extinta a punibilidade dos mesmos. 
 

Entretanto, os mesmos permanecerão com as 
responsabilidades de devedores solidários de todos os demais 
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. 
 
  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, 03 de novembro de 2008. 
 
 
  Rui Carlos de Freitas Guerreiro 
  Advogado – OAB/RS n.°25.965 
                   Síndico 
 


