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PROCESSO Nº 1.04.0003831-5 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS D’PAULO LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL  DA MASSA FALIDA 

DE CALÇADOS D’PAULO LTDA.,  vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., a fim 

de apresentar o relatório de que cuida o art. 22, III, “e”, da atual Lei de Falências, 

postulando sejam do mesmo intimados a Falida e o Ministério Público. 

 

 TERMOS EM QUE, PEDE DEFERIMENTO. 

 

 FARROUPILHA, 10 DE JUNHO DE 2008. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 



                    FALÊNCIA DE CALÇADOS D’PAULO LTDA. 

 

 

           RELATÓRIO DO ART. 22, III, “e”, DA LEI Nº 11.101/05 

 

 

 

 

 

 I - DAS CAUSAS DA FALÊNCIA: 

 

 A escassez de dados contábeis não permitiu ao Sr. Perito apurar 

com precisão as reais causas da Falência. No entanto, a partir dos dados disponíveis, o Sr. 

Perito Contábil apurou que a Falida só obteve resultados positivos no exercício de 2001, 

registrando imensos prejuízos nos exercícios seguintes, até 2004, último ano em que 

manteve escrituração contábil. 

 Por exemplo, a liquidez corrente da Devedora - índice 

normalmente utilizado para verificar suas condições de honrar com os compromissos 

assumidos junto aos seus credores - em 31/12/2001 era de 1,15%, que representava uma 

situação relativamente equilibrada, pois para cada um real devido aos seus credores a 

empresa tinha disponibilidades de um real e quinze centavos, caindo vertiginosamente para 

0,03 em 31/12/04, ou seja, naquela oportunidade, para cada um real devido, a Falida tinha 

disponibilidades para pagar tão somente três centavos, o que equivale dizer que a empresa 



já fora a “lona” em 2004. 

 Portanto, embora tenha sido decretada somente em 05 de janeiro 

de 2006, a Falência já era um fato irreversível no final de 2004, pois os indicadores 

contábeis da Falida já demonstravam que a mesma encontrava-se em situação de total 

descalabro econômico-financeiro. 

 

 

 II – RESPONSABILIDADE PENAL E CIVIL DOS 

ENVOLVIDOS: 

 

 O laudo pericial contábil em anexo da conta de que a Falida não 

elaborou sua contabilidade mercantil de 21/05/86 até 31/12/99, fato que se pode considerar 

superado pela passagem do tempo e porque, a partir do exercício de 2000, a empresa 

passou a elaborar os Livros Diários. 

 No entanto, embora a falência tenha sido decretada apenas em 

05 de janeiro de 2006, a empresa cessou a escrituração contábil em 31 de dezembro de 

2004, deixando de escriturar todos os atos e fatos ocorridos no ano de 2005. Tal conduta 

constitui-se em crime falimentar previsto no art. 178 da Lei nº 11.101/05.  

 Além disto, o Sr. Perito Contábil refere no laudo pericial a 

existência de inúmeros bens que não foram arrecadados no processo falimentar, os quais se 

encontram arrolados a fls. 10 daquela peça e que, em valores contábeis, montavam em  R$ 

53.858,11 (cinqüenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e onze centavos). 

Segundo ainda o Sr. Perito, conforme declaração dos Falidos, tais bens teriam sido 



vendidos por R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), o que não consta da contabilidade, fato 

que deverá ser apurado para fins de instauração de ação penal, caso se verifique presente a 

hipótese do art. 173 da Lei nº 11.101/05. 

 

 III – CONCLUSÃO: 

 

 FACE AO EXPOSTO, concluímos que a Falência era fato 

irreversível, pois a Falida não possuía mais as mínimas condições de continuar operando, 

sendo de inteiro acerto a r. Sentença Declaratória da Falência, bem como pela necessidade 

de apuração das responsabilidades criminais do sócio-gerente da Falida Sr. Paulo 

Dalzochio, já qualificado nos autos do processo falimentar. É o relatório! 

 

 FARROUPILHA, 10 DE JUNHO DE 2008. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


