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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO 
FORO DA COMARCA DE JUQUIÁ – ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

 

 

Processo n° 0000657-11.2002.8.26.0312 

 

Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
 

 

 

JOSÉ ROBERTO ALVES, Economista, inscrito 

no CORECON-SP sob n° 35.364, honrosamente nomeado como Síndico nos 

autos deste processo de Falência da Massa falida da EXPAC MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA., vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., 

para expor e requerer o que segue: 

 

I- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Trata-se de Relatório Inicial elaborado pelo 

Síndico nos autos do processo de Falência da empresa EXPAC MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA., que tramita pela Vara Única do Foro da Comarca 

de Juquiá, SP. 

A falência foi requerida pela Gerdau S.A. em 

08/11/2002, a empresa Expac Materiais para Construção Ltda. foi citada, mas 

deixou transcorrer in albis o prazo de sua defesa, bem como não efetuou 

depósito elisivo.  Desta forma, o MM. Juízo, decretou a falência em 10/06/2003, 

às fls. 48/49. 
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Após diversas recusas apresentadas pelos 

demais credores, em 08/07/2009, às fls. 734, foi nomeado para desempenhar as 

funções de Síndico o Sr. Alan Rodrigo de Almeida Corrêa. No entanto, em 

03/08/2016, às fls. 1093, com fulcro no artigo 66 da Lei 7661/45 o MM. Juízo 

destituiu o referido Síndico. 

Em 08/08/2016, às fls. 1094, o MM. Juízo 

nomeou, em substituição, o signatário para desempenhar as funções de Síndico. 

O Termo de Compromisso foi assinado em 

01/09/2016, e na mesma data o signatário apresentou a declaração de crédito 

que trata o parágrafo único do Art. 62 da Lei 7.661/45. 

 

II- DOS OBJETIVOS DESTE RELATÓRIO 

 

a) Verificação dos autos do processo para apresentar ao MM. Juízo, ao 

Ministério Púbico, aos credores, aos sócios da Falida e aos demais 

interessados, informações sobre os principais eventos ocorridos no 

decorrer do processo; 

b) Apresentar os documentos arrecadados pelo antigo Síndico, bem 

como os juntados aos autos do processo pela Falida; 

c) Apresentar os bens móveis e imóveis arrecadados e disponíveis 

para geração de caixa da Massa Falida;  

 

III- VERIFICAÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO 

      

a) Decretação da Falência 

A falência foi solicitada pela Gerdau S.A. em 08/11/2002, 

consubstanciada na dívida líquida, certa e exigível, representada por 

notas promissórias protestadas caracterizando a impontualidade da 

Expac.  
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Em 14/02/2003 a empresa Expac Materiais para Construção Ltda. foi 

citada através de seu representante legal Sr. Paulo Lourenço Domingues 

(fls. 40). No entanto, a Requerida deixou transcorrer in albis o prazo de 

sua defesa, bem como não efetuou depósito elisivo.  

 Desta forma, o MM. Juízo, decretou a falência em 10/06/2003, às fls. 

48/49. O Edital de Decreta da Falência (fls. 55), foi publicado no Caderno 

de Editais do DOE em 17/06/2003.  

 

b) Cumprimento das Obrigações Impostas aos Falidos 

 Após analisar os autos do processo, o signatário verificou que a decisão 

de decretação da falência, determinou a intimação dos sócios da falida 

para cumprimento do art. 34 da Lei 7.661/1945, que trata das obrigações 

impostas ao falido, decorrentes da declaração de falência. Em 

22/09/2003, às fls. 84/85, novamente o MM. Juízo determinou a intimação 

dos sócios para fins de cumprimento do Art. 34 da referida Lei. 

Após diversas intimações para cumprimento do Art. 34 da Lei de Falência, 

a Falida em 23/12/2004 e 10/01/2005, respectivamente, às fls. 152/159 e 

160/162, o falido apresentou a relação de credores sem endereço. 

Às fls. 180/184 apresentou somente a relação de credores, com inclusão 

dos endereços, deixando de apresentar os demais documentos e 

informações previstas no Art. 34. 

Às fls. 755/756, o antigo Síndico, requereu fosse determinado aos sócios 

da falida que apresentassem os livros contábeis, movimentos financeiros, 

talonários de notas, entradas e saídas para se levantar com precisão, o 

motivo que levou a empresa à falência.  

No entanto, em 13/01/2010, às fls. 777/780, a Falida alegou que os 

documentos se encontravam no imóvel lacrado após a decretação da 

falência, e o referido imóvel foi alvo de depredação por vândalos, sendo 

impossível os sócios apresentarem tais documentos. 
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Diante do exposto acima, se observa que por inúmeras vezes ao decorrer 

do processo, a Falida deixou de cumprir com o determinado pelo MM. 

Juízo e não satisfez às obrigações dispostas no Art. 34 da Lei 7.661/1945.  

 

c) Atividades desenvolvidas pelo antigo Síndico 

Após diversas recusas apresentadas pelos demais credores para exercer 

o encargo de síndico, em 08/07/2009, às fls. 734, foi nomeado Síndico o 

Sr. Alan Rodrigo de Almeida Corrêa. 

Atendendo ao disposto no item III, Art. 63 da Lei 7.661/1945, o Síndico, 

às fls. 755/756, requereu fosse determinado aos sócios da falida que 

apresentassem os livros contábeis, movimentos financeiros, talonários de 

notas, entradas e saídas para se levantar com precisão, o motivo que a 

empresa à falência.  

A solicitação não foi atendida e a Falida alegou que os documentos se 

encontravam no imóvel lacrado após a decretação da falência, e o referido 

imóvel foi alvo de depredação por vândalos, sendo impossível os sócios 

apresentarem tais documentos (fls. 777/780). 

Às fls. 815/816, o antigo Síndico solicitou autorização para alugar o 

referido imóvel, que servia de sede à empresa falida. O MP, às fls. 819, 

manifestou-se não se opondo ao solicitado. Em 31/08/2012 realizou o 

contrato de locação do imóvel. 

No decorrer do processo o sindico quedou-se inerte diante das 

determinações expedida pelo MM. Juízo, e em 03/08/2016, às fls. 1093, 

com fulcro no artigo 66 da Lei 7661/45 o MM. Juízo destituiu o referido 

Síndico, e às fls. 1093 requisitou às autoridades policiais a instauração de 

inquérito policial para apuração de eventual prática delitiva.  
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IV- DOS DOCUMENTOS DA MASSA FALIDA 

 
 

a) A Falida apresentou às fls. 152/159 e fls. 160/162, a relação de credores, 

a relação de processos de Execuções Fiscais, Federal, Estadual e 

Municipal, bem como a relação de empregados da empresa que mantém 

ações trabalhistas na Vara da Justiça do Trabalho de Registro – SP. 

Após analisar os autos do processo, o signatário verificou que a relação 

de credores foi juntada aos autos, porém até a presente data não foram 

apresentados os documentos administrativos, contábeis e fiscais da 

Falida. 

 

V- DOS BENS ARRECADADOS 

 

Às fls. 755/756, o antigo Síndico informou que 

foram encontrados três imóveis em nome da Falida, estando os imóveis locados 

para pessoas diversas, sem que os aluguéis estivessem sendo realizados em 

favor da Massa Falida.  

A certidão de verificação do cadastro mobiliário 

e imobiliário, fls. 757/760, demonstra que nos arquivos de lançamentos de 

tributos mobiliários foram encontrados os seguintes cadastros em nome da 

Falida, como segue: 

 

CERTIDÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO 

Nº do Cadastro Localização do Imóvel 

08.0176.0227 Rua Mohamad Said Hedjaze, nº 180, B. Floresta 

08.0176.0753 Rua Mohamad Said Hedjaze, s/nº, B. Floresta 

08.0176.0773 Rua Mohamad Said Hedjaze, nº 200, B. Floresta 

 

Em face do exposto, o signatário apresenta 

abaixo as informações referentes aos imóveis informados na certidão, como 

segue: 
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a) Imóvel da Rua Mohamad Said Hedjaze, nº 180, B. Floresta - Juquiá 

 

Às fls. 815/816, o antigo Síndico solicitou autorização para alugar o 

referido imóvel, que servia de sede à empresa falida. O MP, às fls. 819, 

manifestou-se não se opondo ao solicitado e em 31/08/2012 foi realizada 

a locação do imóvel. 

O contrato particular de locação do imóvel, juntado às fls. 927/928, foi 

firmado entre o síndico da época e o Sr. Fernando Luiz Camargo Adrião.  

O prazo de locação do imóvel é de 5 (cinco) anos com parcelas mensais 

de aluguel no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 

O Locatário apresentou às fls. 932/950, 19 (dezenove) recibos de 

pagamentos no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada, 

referente ao período de set/2012 a mar/2014. No entanto, os recibos 

trazem a informação que os pagamentos foram realizados com reforma, 

manutenção e limpeza, conforme notas fiscais apresentadas pelo 

locatário.  

O signatário verificou que até a presente data, as referidas notas fiscais 

não foram juntadas aos autos do processo.  

Além disso, embora o 3º parágrafo da cláusula Quarta (Condições 

gerais) do Contrato Particular de Locação, dispõe que todo e 

qualquer serviço deverá ser expressamente autorizado por escrito 

pelo Locador, com apresentação de nota fiscal dos serviços e 

materiais utilizados, para desconto na mensalidade do imóvel, a 

apresentação das notas e serviços será feita junto com o pagamento 

das mensalidades. 

O 5º parágrafo da cláusula Quarta, dispõe que toda e qualquer 

modificação, construção ou alteração que o Locatário deseje promover no 

imóvel ora locado, deverá ser expressamente autorizada, por escrito, pelo 
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Locador, com apresentação de nota fiscal dos serviços e materiais 

utilizados, para desconto na mensalidade do imóvel. 

Ainda assim, no parágrafo único da cláusula Primeira (Objeto da locação), 

o Locador e Locatário, declararam na assinatura do referido contrato, que 

o imóvel fora vistoriado por ambas as partes estando em perfeito estado 

de conservação, habitabilidade e moradia, não tendo as partes nada a 

reclamar. 

O Locatário do imóvel em 14/05/2015, às fls. 1029/1037, requereu 

autorização judicial para realização do depósito judicial dos meses de 

abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2014, e pagamentos dos 

demais valores vencidos e dos aluguéis vincendos.  

No entanto, o signatário verificou que até a presente data, o Locatário 

realizou o depósito judicial de apenas 3 (três) parcelas de aluguéis 

(fls.1074, 1083 e1090). 

Desta forma, o signatário apurou o valor dos aluguéis sem comprovação 

de pagamento até a presente data. Os valores foram atualizados pelo 

índice do Tribunal de Justiça de São Paulo até setembro de 2016, 

conforme planilha abaixo: 

 

 

ALUGUÉIS SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO 

Vencimento Valor TJ-SP 
Histórico 

TJ-SP 
Atual 

Valor 
Atualizado 

01/04/2014 2.500,00 53,64287 65,88529 3.070,55 
01/05/2014 2.500,00 54,06128 65,88529 3.046,79 
01/06/2014 2.500,00 54,38565 65,88529 3.028,62 
01/07/2014 2.500,00 54,52705 65,88529 3.020,76 
01/08/2014 2.500,00 54,59793 65,88529 3.016,84 
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Vencimento Valor TJ-SP 
Histórico 

TJ-SP 
Atual 

Valor 
Atualizado 

01/09/2014 2.500,00 54,69621 65,88529 3.011,42 
01/10/2014 2.500,00 54,96422 65,88529 2.996,74 
01/11/2014 2.500,00 55,17309 65,88529 2.985,39 
01/12/2014 2.500,00 55,46550 65,88529 2.969,65 
01/01/2015 2.500,00 55,80939 65,88529 2.951,35 
01/02/2015 2.500,00 56,63537 65,88529 2.908,31 
01/03/2015 2.500,00 57,29234 65,88529 2.874,96 
01/04/2015 2.500,00 58,15745 65,88529 2.832,19 
01/05/2015 2.500,00 58,57037 65,88529 2.812,23 
01/06/2015 2.500,00 59,15021 65,88529 2.784,66 
01/07/2015 2.500,00 59,60567 65,88529 2.763,38 
01/08/2015 2.500,00 59,95138 65,88529 2.747,45 
01/09/2015 2.500,00 60,10126 65,88529 2.740,60 
01/10/2015 2.500,00 60,40778 65,88529 2.726,69 
01/01/2016 2.500,00 62,10254 65,88529 2.652,28 
01/03/2016 2.500,00 63,39170 65,88529 2.598,34 
01/04/2016 2.500,00 63,91918 65,88529 2.576,90 
01/05/2016 2.500,00 64,32826 65,88529 2.560,51 
01/06/2016 2.500,00 64,95868 65,88529 2.535,66 
01/07/2016 2.500,00 65,26399 65,88529 2.523,80 
01/08/2016 2.500,00 65,68167 65,88529 2.507,75 
TOTAL 73.243,81 
*VALORES EXPRESSOS EM REAIS    

 

Conforme demonstrado na tabela acima, os aluguéis sem comprovação 

de pagamento, totalizam o valor de R$ 73.243,81 (setenta e três mil, 

duzentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), atualizados até 

setembro/2016. 

Cabe ressaltar que o valor das parcelas de aluguéis permanece sem 

qualquer reajuste desde a formalização do contrato de locação.  

 

 

b) Imóvel da Rua Mohamad Said Hedjaze, nº 200, B. Floresta e Rua 

Mohamad Said Hedjaze, s/nº, B. Floresta, ambos em Juquiá 

 

Os referidos imóveis constam na certidão de verificação do cadastro 

mobiliário e imobiliário, fls. 757/760 dos autos. 
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Na manifestação de fls. 755/762, o antigo Síndico alega que os imóveis 

se encontram locados para pessoas diversas, sem que o produto do 

aluguel seja repassado à Massa Falida, e ainda solicitou que fosse 

oficiado aos locatários que o procurassem para fins de regularização das 

locações. 

Contudo, até a presente data, não consta nos autos do processo qualquer 

manifestação acerca dos referidos imóveis, seja por locatários, ou pelos 

sócios da Falida. 

Desta forma, o signatário irá solicitar que os sócios da Falida apresentem 

esclarecimentos sobre os imóveis em questão. 

 

O signatário verificou que foram expedidos ofícios aos 

Cartórios de Registro de Imóveis da região indagando acerca da existência de 

imóvel registrado em nome da falida. Verificou também, através das respostas 

encaminhadas pelos cartórios, que não foram localizados imóveis registrados 

em nome da Falida. 

No entanto, o antigo Síndico em manifestação 

de fls. 1048/1051, alega que anexo ao atual Instituto Logos, ao nível da Rua 

Mohamed Said Hedjaze existem cinco grandes salões comerciais que 

pertencem à Massa Falida e estão todos alugados.  

Diante do exposto, para que não haja qualquer 

prejuízo ao processo falimentar, o signatário irá solicitar a pesquisa de 

movimentação de imóveis da Massa Falida. 

  

VI- HABILITAÇÕES DE CRÉDITOS 

 

O Síndico verificou diversos incidentes 

processuais, referentes à habilitação de crédito.  
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Estão sendo elaboradas as circulares aos 

credores descritos na relação de credores apresentada pela Falida, conforme 

disposto no Art. 81 da Lei de Falências. 

Contudo, visando a celeridade do processo, o 

Síndico recomenda que o procedimento de verificação e habilitação de crédito 

siga o rito da nova Lei de Falência, com a publicação do edital contendo a relação 

de credores, abrindo prazo de 15 dias para apresentação de divergências e 

novas habilitações e, depois da verificação dos créditos, a publicação da nova 

relação de credores eventualmente alterada pelo Síndico, nos termos do art. 7° 

da lei 11.101/2005.   

 

VII- ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO ATUAL SÍNDICO 

 

Após analisar os autos do processo, o signatário 

passa a promover os atos previstos na Lei 7.661/45.  

Através da verificação dos autos, o signatário 

observa que por inúmeras vezes, a Falida deixou de cumprir com o determinado 

pelo MM. Juízo e não satisfez às obrigações dispostas no Art. 34 da Lei 

7.661/1945. 

O signatário realizará o registro e avaliação dos 

bens e documentos arrecadados e realizará a apuração de eventual defasagem 

dos valores das parcelas mensais de aluguel do imóvel locado.  

Também será realizado junto ao Banco do Brasil 

a verificação dos saldos das contas judiciais.  

Em conformidade com o disposto no Art. 81, 

serão expedidas circulares aos credores que constam na relação de credores 

juntada pela Falida.   
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O escritório do Síndico, localizado à Rua Jacerú, 

384 - Cj. 204 – Brooklin – São Paulo – CEP 04705-000, está à disposição para 

atendimento aos credores e interessados através do e-mail: 

mga@mgaconsultoria.com.br e pelo telefone: (11) 3360-0500. 

 

VIII- INDICAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

Conforme disposto no Art. 63 inciso VII da Lei 

7.661/1945, o signatário indica os seguintes auxiliares e preposto, como segue: 

 

a) Indicar e nomear como preposto o seguinte profissional: 

 
 

 Dr. Aguinaldo Pereira, advogado, inscrito na OAB/SP sob n° 

374.578, CPF: 370.570.598-92 e RG: 49.237.324-3 SSP/SP, com 

endereço profissional na Rua Jacerú, 384 - Cj. 204 - Brooklin - 

São Paulo/SP - CEP 04705-000, Tel: (11) 3360-0500 e-mail: 

credores@mgaconsultoria.com.br. 

 

 
 

b) Indicar e nomear como seus auxiliares os seguintes profissionais, que 

poderão atuar como seus prepostos: 

 

 Sr. Maurício Galvão de Andrade, Administrador de Empresas, 

inscrito no CRA SP sob nº 135527, Contador, inscrito no CRC SP 

sob n° 1 SP 168436/O-0, CPF: 054.559.988-11 e RG: 9.374.105-4 

SSP/SP, com endereço profissional na Rua Jacerú, 384 - Cj. 204 

- Brooklin - São Paulo/SP - CEP 04705-000, Tel: (11) 3360-0500 e-

mail: credores@mgaconsultoria.com.br; 

 



 
 

12 

Rua Jacerú, 384 - Cj. 204 - Brooklin - São Paulo - SP - CEP 04705-000 
Tel: (11) 3360-0500 - mga@mgaconsultoria.com.br 

 

 Dr. Guilherme Justino Dantas, Advogado, inscrito na OAB/SP 

sob o nº 146.724, CPF: 526.223.548-70 e RG: 23.433.117-3 SSP/SP, 

com endereço profissional na Rua Jacerú, 384 - Cj. 204 - Brooklin 

- São Paulo/SP - CEP 04705-000, Tel: (11) 3360-0500 e-mail: 

credores@mgaconsultoria.com.br. 

 

 

IX- DOS PEDIDOS DO SÍNDICO 

 

Face ao exposto, o signatário Requer a V. Exa: 

 

a) Locação do Imóvel da Rua Mohamad Said Hedjaze, nº 180, B. Floresta - 

Juquiá  

Muito embora o Síndico tenha alegado a perda dos documentos 

apresentados pelo Locatário, visto que se trata de documentação fiscal de 

arquivo obrigatório, REQUER, seja intimado o Locatário a apresentar 

todas as notas fiscais referentes aos serviços realizados no imóvel, bem 

como as respectivas autorizações emitidas pelo antigo Síndico. Sem 

prejuízo a eventual revisão do contrato de locação. 

Além disso, REQUER, seja intimado o Locatário a apresentar todos os 

recibos de pagamentos das parcelas aluguéis, bem como os recibos de 

pagamentos referentes às contas de água, energia e IPTU.  

Caso não apresente os comprovantes de pagamentos, REQUER, seja 

intimado o Locatário para que no prazo de 15 dias, efetue o pagamento 

no valor de R$ 73.243,81 (setenta e três mil, duzentos e quarenta e três 

reais e oitenta e um centavos) referente aos aluguéis em atraso, sob pena 

de multa. 
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b) Imóvel da Rua Mohamad Said Hedjaze, nº 200, B. Floresta e Rua 

Mohamad Said Hedjaze, s/nº, B. Floresta, ambos em Juquiá 
 

O Signatário REQUER, sejam intimados os sócios da Falida para prestar 

esclarecimentos sobre a utilização dos referidos imóveis 

 

c) Outros Imóveis  
 

Para que não haja qualquer prejuízo ao processo falimentar, REQUER 

sejam intimados os sócios para que se manifestem sobre as alegações 

do antigo Síndico sobre a existência de outros imóveis de propriedade da 

falida. 

 

d) Saldos Bancários 

 

O signatário REQUER expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que 

informe os saldos de todas as contas judiciais vinculadas a este processo; 

 

REQUER também a verificação através do BACENJUD das contas 

correntes que mantinha a falida junto a instituições financeiras, bem como 

para verificar a existência de saldos correntes ou bloqueados nas 

respectivas contas. 

 

e) Relatório previsto no art. 103 da Lei 7.661/45. 

 

Diante da ausência de documentos imprescindíveis para a elaboração do 

relatório, REQUER a suspensão do prazo até a disponibilização dos 

documentos e esclarecimentos ora solicitados. 
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f) Ofícios 

 

O signatário REQUER sejam oficiados os órgãos de praxe, em especial 

as Fazendas Municipal, Estadual e Federal e a JUCESP para informar a 

substituição do Síndico. 

 

g) Por fim REQUER sejam arbitrados os honorários dos profissionais 

indicados pelo Síndico. 

 

 

X-  ENCERRAMENTO 

 

Nada Mais - Estando convicto de haver 

cumprido sua missão de forma plena e satisfatória, o signatário dá por encerrado 

este trabalho e submete seu Relatório Inicial, constante de 14 (quatorze) folhas 

impressas de um só lado.  

 

 
 
 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 
Juquiá, 19 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 

JOSÉ ROBERTO ALVES                              p.p.  GUILHERME JUSTINO DANTAS  
Síndico                                                             Advogado 
CORECON-SP 35.364                                             OAB/SP n° 374.578 
 


