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Vistos etc. 

 

Katan Calçados e Artefatos de Couro Ltda., já 

devidamente qualificada e representada nos autos, requereu e obteve o 

benefício da concordata preventiva em  09 de maio de 2001. 

Deferida à concordatária a possibilidade de pagamento 

da correção monetária  parcelas, não foi cumprida a obrigação. A  empresa 

fechou o seu escritório nesta cidade, sem comunicar o juízo. 

Decretada a falência (fls.867-868). 

Consoante ofício do Banrisul, há um valor 

remanescente de   R$25.453,48 (vinte e cinco mil, quatrocentos e  cinquenta 

e três reais e quarenta e oito centavos), fl. 1385. 

O síndico da massa falida apresentou relatório de 

encerramento, visto que esgotado o ativo da empresa, não havendo 

justificativa para o prosseguimento do feito. 

Por fim, requereu  o encerramento do processo 

falimentar. 

Em relação ao saldo, pleiteou a liberação em favor da 
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dos credores indicados  nas fls.1408-1409. 

O Ministério Público secundou o relatório apresentado 

(fl.1411). 

Relatei. 

Decido. 

 

O presente processo falimentar tramitou de forma 

regular; o síndico trouxe relatório, pugnando pelo encerramento da falência, 

visto que inexistem bens a arrecadar e, via de consequência, pagamentos 

que possam ser realizados, além do referido alhures. 

Instaurado inquérito judicial (09510400027907) para 

apuração de crimes falimentares, este juízo acolheu o parecer ministerial e 

determinou o arquivamento. Contudo, não consta esta informação no 

sistema. 

Pelo sucintamente exposto, declaro encerrada a 

falência Katan Calçados e Artefatos de Couro Ltda 

Publique-se o edital de encerramento, nos termos do 

art. 132, § 2º, do Decreto- Lei 7661/45. 

Expeçam-se alvarás para levantamento da quantia, 

conforme manifestação do síndico (fls.1408-1409). 

Arquive-se o inquérito judicial. 

Pelos eventuais saldos,  permanecerá obrigação 

dos falidos. 

Restituam-se os livros aos falidos. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Estância Velha, 01 de fevereiro de 2010. 

 

 
Nilton Luís Elsenbruch Filomena, 
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Juiz de Direito 


