
                                           FALÊNCIA DE FANDREIS CALÇADOS 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 apurou que a contabilidade da Falida encontrava-

se em ordem, cumprindo com os requisitos legais. 

Por  outro  lado,  a  partir  dos  diversos  coeficientes 

levantados  para  apurar  a  situação  econômico-financeira  da  Falida,  o  Sr.  Perito 

Contábil concluiu que a situação da empresa era “péssima”, não se vislumbrando 

quaisquer possibilidades de recuperação, como ressalta o “expert” a fls. 19 do laudo 

pericial: 

“... analisando os coeficientes apurados pela perícia,  
os  números  eram  impossíveis  de  serem  revertidos,  
mesmo  que  o  mercado  calçadista  voltasse  a  crescer,  
visto  que,  seria  necessário  capital  de  giro  suficiente  
para quitar suas dívidas antigas, e honrar com as novas  
despesas e custos que seriam assumidos”......................  
“podemos  concluir  que  a  empresa  FANDREIS 



apresentava uma situação econômico-financeira ruim,  
nos últimos quatro anos, determinando o aumento de  
suas dificuldades e, o pedido de autofalência, devido à  
falta  de  recursos  para  manutenção  das  atividades  
econômicas.” 

          
Efetivamente,  ao  se  tomarem  os  principais  índices 

apurados pela Perícia, verifica-se que a Falida vivia uma situação de total descalabro, 

especialmente nos exercícios de 2007 e 2008. 

Por exemplo, o índice de liquidez circulante da empresa, 

que mede a capacidade da mesma em honrar com os compromissos assumidos no 

curto prazo junto aos seus credores era de 0,34 em 31/12/2007 e 0,21 em 30/06/2008, 

o que equivale dizer que, às vésperas da Falência a Falida dispunha de apenas vinte 

centavos para cada um real devido aos seus credores.

Tal  situação  demonstra  a  total  insolvência  da  mesma, 

justificando plenamente o ajuizamento do pedido de autofalência e o acerto da r. 

decisão que declarou aberto a Falência da Devedora.     

II – DA CONDUTA DOS FALIDOS:

No Laudo Pericial,  à  fls.  19,  o  Sr.  Perito  Contábil 

informa que a Falida apresentava em 30 de junho de 2008 a conta Caixa com saldo 

zerado e a conta Bancos Investimentos com um saldo fictício de R$ 1.539.226,57 

(um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte seis reais e cinqüenta e 

sete centavos), sendo de investigar-se  se tais lançamentos não indicam a existência 

da movimentação de recursos ou valores paralelamente à contabilidade, visto que os 



mesmos não existiam quando da decretação de Falência

Além disto, conforme dos autos consta, a Falida realizou 

a  venda  de  parte  substancial  de  seu  maquinário  para  a  empresa  JEANDER 

CALÇADOS LTDA. que,  após  notificada  pelo  Administrador  Judicial  de  que  a 

venda  seria  fatalmente  revogada  no processo  falimentar,  acabou  por  colocar  as 

máquinas (que já haviam sido inclusive arroladas na Falência) à disposição do Juízo 

Falimentar para a arrecadação na Falência. 

Diante disto, deve ser investigada a conduta dos Falidos, 

em relação ao lançamento contábil antes referido, visto que tal fato pode indicar a 

ocorrência do crime falimentar previsto no artigo 168, § 2º, da atual Lei de Falências.

Já  em  relação  a  venda  dos  bens  no  termo  legal  da 

Falência,  diante  da devolução dos mesmos,  entende não ter  havido prejuízo aos 

credores.  

Eram  responsáveis  pela  administração  da  Falida  os 

Senhores  LUIS INÁCIO  ANDREIS,  brasileiro,  casado,  empresário,  residente  e 

domiciliado  na  Rua  Gonçalo  Afonso,  nº  214,  nesta  cidade,  portador  da  CI  nº 

9006046313 da SSP/RS e inscrito no CIC sob o nº 214.460.320-00, JOSÉ RENATO 

ANDREIS , brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Ceará, 

338, nesta cidade, portador da CI nº 2028697353 da SSP/RS e inscrito no CIC sob o 

nº 152.832.590-72, DARCI ANDREIS, brasileiro, casado, empresário, residente e 

domiciliado na Rua Borges de Medeiros, nº 538, nesta cidade, portador da CI nº 

3001876361 da SSP/RS e inscrito no CIC sob o nº 257.293.060-91, REMI MÁRIO 

ANDREIS, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Ladeira, 

177, nesta cidade, portador da CI nº 6040598531 da SSP/RS e inscrito no CIC sob o 



nº  174.730.980-04,  e  GERSON  ALFREDO  FRIEDRICH,  brasileiro,  casado, 

empresário,  residente  e  domiciliado na Rua Getúlio  Vargas,  1072, nesta  cidade, 

portador da CI nº 3008175097 da SSP/RS e inscrito no CIC sob o nº 201.146.800-00.

III – CONCLUSÃO:

FACE AO EXPOSTO,  concluímos ter sido de inteiro 

acerto  a  r.  sentença  que  acolheu  o  pedido  de  autofalência  e  declarou  aberta  a 

Falência da Devedora,  bem como que os fatos antes narrados devem ser melhor 

apurados,  e  opinamos  no  sentido  da  abertura  de  procedimento  específico  para 

investigação dos fatos antes narrados, a critério do Ministério Público.

È o relatório!!!

SAPIRANGA, 11 DE NOVEMBRO  DE 2010.

ERNESTO FLOCKE HACK

ADMINISTRADOR JUDICIAL   


