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Vistos. 

O presente processo foi ajuizado como concordata preventiva 

pela Lamur Calçados. 

A moratória restou rescindida na decisão das fls. 284/285, uma 

vez que não restaram cumpridas as determinações da concordata. 

O Comissário foi nomeado como Síndico da Massa. 

Sobreveio sua renúncia na fl. 361/363. O sucessor nomeado 

restou afastado do cargo, uma vez que houve o impulsionamento do feito de forma 

regular, haja vista a ausência de prestação de contas. Nomeado novo Síndico na fl. 

368. Renunciou nas fls. 752/753. As questões não enfrentadas pelo Srs. Síndicos 

resultaram no atraso do trâmite do feito, as quais restaram superadas com o 

encaminhamento normal do feito pelo último Síndico nomeado (fl. 779). Tais 

questões dizem com a ausência de documentação acerca das relações de trabalho 

e, bem assim, sobre os débitos existentes.   

No mais, a falência seguiu seu trâmite de forma regular, nada 

havendo a consignar, porquanto foram realizados leilões pra arrecadação de valores 

direcionados para pagamento das pendências financeiras da Massa e, bem assim, 

para manutenção do imóvel. 
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O Síndico apresentou o relatório final às fls. 946/948, 

pleiteando o encerramento do feito. 

Foram os autos com vista ao Ministério Público, o qual opinou 

pelo deferimento do pedido de encerramento da falência. 

É o relatório. 

Decido. 

Apresentado o relatório final, no qual informado que o ativo 

encontra-se esgotado, deve o processo ser encerrado, na forma do art. 132, da Lei 

de Falências 7.661/45. 

Pelo exposto e com a concordância do Ministério Público, 

DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA DE MASSA FALIDA DE LAMUR CALÇADOS 

LTDA, continuando esta com a responsabilidade do passivo constante do relatório 

alinhado pelo Sr. Síndico. 

Cumpra o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 132, da Lei de 

Quebras. 

Expeçam-se editais e aguarde-se o decurso do prazo para 

recurso (art. 132, § 2º). 

Prazo dos editais – 30(trinta) dias. 

Expeça-se alvará ao Sr. Síndico para levantamento dos 

valores, conforme postulado no item 3 da fl. 947,  com prazo de 60 dias. 

O Sr. Síndico deverá trazer aos autos a respectiva prestação 

de contas, no prazo de 10 (dez) dias. 

Não se interpondo recursos, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos. 

Custas e despesas processuais ficarão ao encargo da Massa. 

Todavia, suspensas em face ao esgotamento do ativo. 

Eventual aporte no ativo da Massa deverá ser informado nos 

autos, a fim de seja remetido ao Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, 

para ressarcimento com as custas e despesas processuais. 

Publique-se. 

Registre-se. 
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Intimem-se. 

Diligências legais. 

 
Sapiranga (RS), 8 de agosto de 2013. 

 

 

 

Káren Rick Danilevicz Bertoncello, 

              Juíza de Direito. 


