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COMARCA DE SAPIRANGA 
1ª VARA CÍVEL 
Rua Alberto Schmidt, 441 
_____________________________________________________________________
____ 
 

Processo nº:   132/1.03.0000554-8 (CNJ:.0005541-45.2003.8.21.0132) 

Natureza: Autofalência 

:  

Réu: Massa Falida de Ligia Cia Industrial de Calçados 

Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Káren Rick Danilevicz Bertoncello 

Data: 25/09/2013 

 

Vistos etc. 

 

O presente processo de falência seguiu seus trâmites de forma 
regular, nada havendo a consignar. 

O Síndico apresentou manifestação à fl. 5604, informando que o 
rateio final irá esgotar o ativo realizado no processo falimentar, bem como que 
inexistem novos valores a ingressarem na massa, pleiteando a expedição de alvarás 
referentes a honorários e em favor dos credores por restituições em pecúnia, e 
pleiteou o encerramento do presente. 

Foram os autos com vista ao Ministério Público, o qual opinou pelo 
deferimento do pedido de encerramento da falência (fl. 5734). 

 

É o relatório. 

 

Decido. 

 

Ante o esgotamento do ativo e apresentada a manifestação da fl. 
5604/5622, deve o processo ser encerrado, na forma do art. 132, da Lei de Falências 
nº 7.661/45. 

Pelo exposto e com a concordância do Ministério Público, 
DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA DE LIGIA CIA INDUSTRIAL DE CALÇADOS, 
continuando esta com a responsabilidade do passivo constante do relatório e 
determino que se cumpra o disposto nos §§ 2º e 3º do referido art. 132. 

Expeçam-se alvarás em favor do Síndico, Perito Contábil, Banco 
Santander e Banco Econômico, nos termos do pedido de fl. 5604, item “1”, 
observando-se que deverá incidir correção monetária a partir de 21/05/2013, de modo 
que não remanesçam quaisquer valores nas contas da Massa, e constando, nos 
respectivos alvarás, todas as contas judiciais de titularidade da Massa levantadas pelo 
Sr. Perito Contábil, qual sejam as contas nºs 0416.028095.0.68, 0416.028396.0.17, 
0416.026351.0.83, 0416.051543.0.51, 0416.051386.0.53, 0416.051782.0.56, 
0416.026662.0.38 e 0416.051039.0.78. 
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Expeçam-se editais e aguarde-se o decurso do prazo para recurso 
(art. 132, § 2º). 

Não se interpondo recursos, certifique-se o trânsito em julgado e 
arquivem-se os autos. 

 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

 

Sapiranga, 25 de setembro de 2013. 

 

Káren Rick Danilevicz Bertoncello 

Juíza de Direito 


