
 

 

      1 
   64-1-087/2016/71277 087/1.02.0001535-0 (CNJ:.0015351-19.2002.8.21.0087) 

 

COMARCA DE CAMPO BOM 
2ª VARA CÍVEL 
Av. dos Estados, 800 
_____________________________________________________________ 
 

Processo nº:   087/1.02.0001535-0 (CNJ:.0015351-19.2002.8.21.0087) 

Natureza: Falência 

Autor: Calçados Lousanne S.A. - Indústria e Comércio 

Réu: Massa Falida de Calçados Lousanne S.A. - Indústria e 

Comércio 

Juiz Prolator: Juíza de Direito - Dra. Mariana Costa Gama de Oliveira 

Data: 22/08/2016 

  

Vistos etc. 

Trata-se de ação de falência ajuizada pela falida 
CALÇADOS LOUSANNE S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, com pedido de 
concordata preventiva, em 30//10/1990. Contudo, no processamento, a 
devedora continuou acumulando prejuízos, sendo decretada a quebra da 
empresa (fls. 860/862), declarando-se aberta a falência. Os bens arrecadados 
da falida foram levados a leilão em 11/03/1992, sendo arrecadados pelo valor 
de Cr$ 1.560.000.000,00 em 24/01/1992 (fl. 1.135). O quadro geral de 
credores apresentados foi homologado (fl. 1.639-verso). Posteriormente, 
ocorreu o rateio dos credores quirografários, tendo o síndico informado o 
esgotamento do ativo da falida. O Síndico manifestou-se pelo encerramento 
do processo falimentar, sem prejuízo de sua reabertura na hipótese de 
ingresso de novos ativos (fls. 33053/3054). 

Foi informada, nos autos, a não localização de quaisquer 
outros ativos pertencente à massa falida (fl. 3059). 

O Síndico apresentou relatório de encerramento (fls. 
3066/3070). 

O Ministério Público opinou pelo encerramento da falência 
(fl. 372 e verso). 

É O RELATO. 

PASSO A DECIDIR. 

De início, impende salientar que, diante da redação do art. 
192 da Lei 11.101/20051, aplica-se ao presente feito o disposto no Decreto-

                                            
1 Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados 
anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 
7.661, de 21 de junho de 1945. 
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Lei 7.661/45, uma vez ajuizado quando da vigência desta última lei, já 
revogada. 

Analisando os autos, constata-se ser caso de encerramento 
do processo falimentar, uma vez que, conforme se verifica dos autos, o 
pagamento dos credores quirografários esgotou as disponibilidades da massa 
falida, sendo, recentemente, informada, nos autos, ausência de ativos 
pertencentes à massa falida de Calçados Lousanne S.A. (fl. 3059. 

Não bastasse, o relatório apresentado pelo Síndico (fls. 
3067/3070), demonstra a situação da empresa falida e, em razão disto, 
postulou o encerramento da falência, diante do esgotamento de ativos, sendo 
possível, em caso de possíveis ingressos na massa, eventual reabertura. 

Assim, impõe-se o encerramento, inclusive, considerando 
que a falência foi decretada no longínquo ano de 1992, integrando o feito a 
meta de agilização do Conselho Nacional de Justiça (Meta 2). 

Ademais, nada obstará a reabertura do processo, 
oportunamente, em caso de ingresso de novos ativos provenientes de tal 
demanda. 

Não bastasse, nos termos do relatório do Síndico, 
subsistirão as responsabilidades da falida e eventuais devedores solidários, 
uma vez que não houve satisfação de todos os credores quirografários. 

Ante o exposto, nos termos dos artigos 75, § 3º, e 132, 
ambos do Decreto-Lei 7661/45, DECLARO ENCERRADA a presente AÇÃO 
DE FALÊNCIA ajuizada por CALÇADOS LOUSANNE S.A. - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO, subsistindo as responsabilidades da falida, na forma do art. 135, 
III, da revogada Lei de Falências. 

Expeça-se edital nos moldes do artigo 132, §2°, do Decreto-
Lei  7.661/45. 

Oficie-se à Junta Comercial informando o encerramento da 
Falência. 

Nada sendo postulado após o trânsito em julgado, arquive-
se com baixa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 

Campo Bom, 22 de agosto de 2016. 

 
Mariana Costa Gama de Oliveira, 

Juíza de Direito. 


