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PROCESSO Nº 1070008176-3 

FALÊNCIA DE  

FUGGARE ARTEFATOS DE COURO LTDA.   

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE FUGGARE ARTEFATOS DE COURO LTDA., vem, 

respeitosamente, a presença de V. Exa. a fim de apresentar o relatório previsto no 

artigo 22, III, “e” da atual Lei de Falências, postulando sejam dele intimados a 

Falida e o Ministério Publico, o último para que adote as medias que julgar 

pertinentes, conforme preceitua o artigo 187 do mesmo Diploma. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 N. HAMBURGO, 14 DE SETEMBRO  DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    



              FALÊNCIA DE FUGGARE ARTEFATOS DE COURO LTDA. 

 

 

 

 RELATÓRIO DO ARTIGO 22, III, “e” DA L. F.  

 

 

 

 

 

 I – DAS CAUSAS DA FALÊNCIA: 

 

 A Perícia Contábil realizada nos livros e documentos 

arrecadados no processo falimentar não pode apurar as reais causa da Falência uma 

vez que, segundo o Sr. Perito Contábil a contabilidade da Falida foi realizada tão 

somente até 31 de dezembro de 2006, uma vez que a falida não apresentou os livros 

contábeis e fiscais de 1º de janeiro de 2007 até a data de Falência, ou seja, 20 de 

maio de 2008.  

 De qualquer forma, analisando-se o exercício de 2006, 

verifica-se que em 31 de dezembro daquele ano a Empresa estava com o capital de 

giro líquido negativo no montante de R$ 458.814,28 (quatrocentos e cinqüenta e oito 

mil, oitocentos e quatorze reais e vinte oito centavos), como decorrência do prejuízo 

acumulado no período, no importe de R$ 438.429,68 (quatrocentos e trinta e oito 

mil, quatrocentos e vinte nove reais e sessenta e oito centavos). Tal prejuízo, 



segundo a perícia era decorrência do descompasso entre os valores auferidos com as 

vendas líquidas, que atingiram R$ 777.726,71 (setecentos e setenta e sete mil 

setecentos e vinte seis reais e setenta e um centavos), e os custos do período que 

alcançaram o valor de R$ 946.308,57 (novecentos e quarenta e seis mil, trezentos e 

oito reais e cinqüenta e sete centavos). 

 A perícia apurou ainda que, em 31/12/06, o índice de 

liquidez corrente da Falida era de apenas 0,34, ou seja, para cada um real devido a 

Falida dispunha de ativos para honrar com apenas 0,34 centavos.      

 Diante de tal quadro, não foi possível, através da Perícia 

Contábil, apurar-se as reais causas da Falência, mas já em dezembro de 2006 se 

podia antever que a Falida rumava para a quebra.           

 

 II – DA CONDUTA DOS FALIDOS: 

 

  No Laudo Pericial, notadamente a fls. 247, o Sr. 

Perito Contábil informa que a Falida não realizou a escrituração contábil obrigatória 

a partir de janeiro de 2007; que a mesma não mantinha “...registros das operações 

de entrega de bens aos empregados, alegada pelos falidos na fl. 117 dos autos, bem 

como, os bens arrecadados não tinham sido contabilizados,indicando que a 

contabilidade é incompleta, omissa”; que, no exercício de 2006 vendeu produtos 

abaixo dos custos; e, finalmente, que nenhum bem contabilizado foi arrecadado na 

Falência e os bens arrecadados não estavam registrados na contabilidade de Falida.  

 Diante disto, deve ser investigada a conduta dos Falidos, 

visto que os fatos antes narrados, podem indicar a ocorrência dos crimes 



falimentares previstos nos artigos 172, 173 e 178 da atual Lei de Falências. 

 Eram responsáveis pela administração da Falida os 

Senhores DANTE RENAN JARROS, brasileiro, solteiro, empresário, residente e 

domiciliado na Rua José Alencar, nº 160, Aptº 1903, Bairro Rio Branco, nesta 

cidade, portador da CI nº 8007894648 da SSP/RS e inscrito no CIC sob o nº 

404.980.260-00, e RANIÉRI ALEXANDRE XAVIER BARBOZA, brasileiro, 

casado, empresário, residente e domiciliado na Av. Avelino Schaeffer, 81, Núcleo 

Habitacional Bento Gonçalves, Parobé, RS, portador da CI nº 9036305788 da 

SSP/RS e inscrito no CIC sob o nº 505.115.640-15. 

 

 III – CONCLUSÃO: 

 

 FACE AO EXPOSTO, concluímos que os fatos 

relativos às diferenças entre os bens contabilizados e arrecadados na Falência e a 

ausência de escrituração contábil a partir de 1º de janeiro de 2007 devem ser melhor 

apurados, e opinamos no sentido da abertura de Inquérito Policial para investigação 

dos fatos antes narrados, a critério do Ministério Público. 

 È o relatório!!! 

 

 NOVO HAMBURGO, 14 DE SETEMBRO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


