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Vistos. 

O presente processo de falência seguiu seus trâmites de forma 

regular, nada havendo a consignar. 

O Síndico acostou petição às fls. 4.525/4.527, a fim de 

cumprimento de diligências para ultimação do feito, bem como apresentou o 

relatório final às fls. 4.528/4.530, pleiteando o encerramento do presente. 

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

pelo deferimento dos pedidos alinhados pelo Sr. Síndico na referidas 

manifestações. 

É o relatório. 

Decido. 

Apresentado o relatório final, deve o processo ser encerrado, na 

forma do art. 132, da Lei de Falências 7.661/45. 

Neste sentido, defiro o cancelamento dos alvarás nº 4227/324-

2010, 4248/325-2010, 4224/321-2010, 4225/322-2010 e  4226/323-2010. 

Expeça-se Alvará coletivo em favor dos credores contemplados 

no rateio. 

Prazo – 60 dias., 

Oficie-se ao Banrisul para que abra conta individual para cada 

credor, caso não tenha sido levantado o valor dentro do prazo de 60 dias, 

devendo constar que poderá ser movimentada pelo credor ou opor seu 

procurador, independentemente de alvará. 
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Expeçam-se os alvarás para o Sr. Perito e Sr. Síndico nos 

termos postulados no item “c”, da fl. 4.526. 

Pelo exposto e com a concordância do Ministério Público, 

DECLARO ENCERRADA A FALÊNCIA DE CALÇADOS CAIRU LTDA, 

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 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, 20 de abril de 2011. 

 

 

Káren Rick Danilevicz Bertoncello, 

            Juíza de Direito 


