
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA MM. 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SAPIRANGA - RS. 

 

 

PROCESSO Nº 132/1.03.0006229-0 

FALÊNCIA DE  

LAMUR CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 O SÍNDICO DA MASSA FALIDA DE LAMUR 

CALÇADOS LTDA., vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim de 

apresentar o RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO, bem como requerer as 

providencias finais, como segue: 

 

 1 – Conforme consta do laudo pericial em anexo o Sr. 

Perito Contábil apurou todos os créditos trabalhistas acerca dos quais existem 

referencias nos autos, adotando como critério único,na hipótese de ausência de 

informações acerca da data de constituição do crédito, a data de decretação de 

quebra para atualização dos mesmos. Da mesma forma, apurou os encargos 



previdenciários a cargo dos credores, os honorários periciais e os honorários do 

Requerente.    

 2 – Diante disto, requer a expedição de alvará judicial 

coletivo para pagamento dos credores trabalhistas em rateio final, no montante de 

R$ 51.121,51 (cinqüenta e um mil, cento e vinte um reais e cinqüenta e um 

centavos), sem prazo de validade, a ser instruído com cópia da relação de credores 

e sem incidência de juros e correção monetária. 

 

 3 – Requer ainda a expedição de alvará a seu favor, sem 

incidência de juros e correção monetária, autorizando o levantamento da 

importância de R$ 27.815,66 (vinte sete mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e 

seis centavos), para pagamento dos honorários do Requerente e do Sr. Perito 

Contábil e recolhimento das contribuições dos segurados ao INSS, mediante 

prestação de contas, no prazo de dez dias.  

 

 4 – Considerando a apresentação do relatório de 

encerramento previsto no artigo 131 do D. L. 7.661/45, postula o imediato 

encerramento do processo falimentar por sentença, visto que esgotado o ativo 

realizado na Falência, não se justificando mais o prosseguimento do processo 

falimentar. Requer sejam adotadas as medidas preconizadas nos itens 2 e 3 desta 

manifestação na própria sentença de encerramento. 

 

 5 -  Desde logo informa que deixa de apresentar a 

prestação de contas prevista no art. 69 do mesmo Diploma, uma vez que somente 



movimentou valores através de alvarás judiciais, dos quais já prestou contas nas 

épocas próprias. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 SAPIRANGA, 15 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

            SÍNDICO 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FALÊNCIA DE LAMUR CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO 

       (ART. 131 DO D. L. 7.661/45) 

 

 

 

 

 O Requerente foi nomeado Síndico em substituição, 

sendo que, tão logo foi compromissado, postulou a intimação de seu antecessor 

para que apresentasse o relatório previsto no art. 69 do D. L. 7.661/45. 

 O Síndico anterior justificou as medidas administrativas 

que adotou e o Requerente deu prosseguimento ao feito, buscando regularizar o 

mesmo, visto que diversas medidas preconizadas no Diploma Falimentar não 

foram adotadas por seu antecessor.  

 Quando de sua assunção ao encargo de síndico, o 

Requerente tomou conhecimento de que o ativo arrecadado na falência já havia 

sito totalmente realizado, tendo dado início ao pagamento do passivo, com a 

quitação das restituições em pecúnia.  

 O Requerente teve imensas dificuldades em atualizar o 

Quadro Geral de Credores, diante da inexistência de elementos nos autos, bem 

como da precariedade dos cadastros processuais que eram adotados à época da 



Falência.  

 Após inúmeras pesquisas que realizou, acabou 

compilando o Quadro Geral de Credores de fls. 941/943 que serviu de base para 

que o Sr. Perito Contábil da Falência elaborasse o rateio do saldo das 

disponibilidades da Massa entre os credores trabalhistas.  

 As disponibilidades da Massa serão esgotadas com a 

efetivação dos pagamentos preconizados no Laudo Pericial em anexo. Não 

existem novos valores que possam vir a ingressar na Massa. 

 Diante de tal quadro, não existem quaisquer razões que 

justifiquem o prosseguimento do processo falimentar, sendo hipótese de 

encerramento imediato do mesmo, mormente por tratar-se de processo constante 

da META 2 do CNJ.  

 Portanto, com a efetivação de tais pagamentos, 

conforme já referido, nada mais obsta o encerramento do processo falimentar, pois 

o atual quadro – inexistência de ativo capaz de suportar o pagamento do saldo do 

passivo da Falida habilitado no processo falimentar – reclama o encerramento 

desta Falência, ressalvando-se que remanescem pendentes de pagamento, e a cargo 

dos Falidos, o saldo dos créditos trabalhistas, os créditos fiscais, por encargos da 

massa, privilegiados e quirografários.   É o Relatório! 

 

 SAPIRANGA, 15 DE FEVEREIRO DE 2012. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

              SÍNDICO 



 

                 

                        

   


