
EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA MM. 1ª VARA DA COMARCA DE 

SAPIRANGA – RS. 

 

PROCESSO Nº 132/1.05.0002477-5 

FALÊNCIA DE 

CALÇADOS NIANSO LTDA. 

 

 

 

  

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE CALÇADOS NIANSO 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.. 

 

 SAPIRANGA, 08 DE MARÇO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMIISTRADOR JUDICIAL  

 



 FALÊNCIA DE CALÇADOS NIANSO LTDA. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 I – DAS CAUSAS DA FALÊNCIA: 

 

 O Laudo Pericial Contábil de fls. 1026/1047 apurou que a 

Falida era uma empresa em estado terminal mesmo antes da Falência, visto que 

vinha sofrendo gradual descapitalização e um crescente endividamento no período 

analisado, ou seja, nos exercícios de 2002 a 2005. Para exemplificar podemos tomar 

como exemplo a evolução do capital circulante líquido, que era de R$ 833.795,86 

positivo em 31/12/2002 e passou a ser negativo em 31/12/2005 no importe de R$ 

1.038.985,35 demonstrando que a empresa não mais possuía capital livre para 

exercer suas atividades comerciais, dependendo exclusivamente de capitais de 

terceiros.  

 Já a liquidez circulante, que demonstra a capacidade da 



empresa de cumprir com as obrigações assumidas com seus credores no curto prazo 

demonstra a mesma erosão nos negócios da Falida: em 31/12/2002 este índice era de 

1,75, o que equivale dizer que para cada um real devido no curto prazo a Falida tinha 

disponibilidades em caixa no importe de um real e setenta e cinco centavos, 

enquanto que em 31/12/2005 a liquidez circulante da empresa caiu para 0,58, ou 

seja, para cada um real devido a Falida somente poderia cumprir com o pagamento 

de cinqüenta e oito centavos. A mesma evolução é apresentada pela liquidez geral e 

pela liquidez seca, índices que servem para apurar a saúde financeira da empresa no 

longo prazo (vide fls. 1041/1042). 

 Os demais índices apurados no Laudo Pericial mostram 

que, ano a ano a partir de 2002 até 2005 a Empresa Falida vinha tendo seus 

indicadores deteriorados de forma progressiva, chegando a uma situação de total 

insolvência no ano de 2005, quando requereu concordata preventiva.  

 Por outro lado, o Sr. Perito Contábil esclarece que a 

contabilidade da Falida, enquanto esta operou, estava em dia e em ordem, atendendo 

os requisitos legais.  

 Portanto, a princípio, os levantamentos periciais 

demonstram que a Falida viu-se envolvida em séria crise financeira e econômica, 

com a deterioração de seus índices ano a ano, sendo esta a razão maior da Falência. 

 

 

 II – DA CONDUTA DOS FALIDOS: 

 

  No Laudo Pericial, notadamente a fls. 1047, o Sr. 



Perito Contábil informa que a Falida “guardava e mantinha seus documentos 

contábeis na mais perfeita ordem, tendo atendido os aspectos legais e fiscais”.  

 Por outro lado, existem sérias dúvidas acerca do destino 

dado aos bens da Falida, tanto que, já há época da Concordata com a convolação de 

quebra constatou-se que a empresa tinha tão somente os bens relacionados à fls. 335 

que não permitiriam que a mesma pudesse operar como fábrica de calçados.  

 Os bens arrestados pela Justiça do Trabalho (fls. 

970/979) em sua maioria, não foram localizados para serem arrecadados no processo 

falimentar sem que se tenham quaisquer notícias no processo falimentar do destino 

dado aos mesmos pelos sócios da Falida.  

 Diante disto, deve ser investigado o paradeiro de tais 

bens, bem como a eventual participação do representante legal da Falida no suposto 

desaparecimento dos mesmos. Era responsável pela empresa o Sr. Gelson Bento 

Soares, brasileiro, casado, residente na Av. dos Estados, nº 4335, Bairro Centro em 

Campo Bom, RS, portador do RG nº 6007599936 e inscrito no CIC sob o nº 

185.121.000-87 (fls. 601/605). 

  

 

 III – CONCLUSÃO: 

 

 FACE AO EXPOSTO, concluímos que a empresa 

Calçados Nianso Ltda. não tinha mais condições de operar, em razão de seu 

desastroso estado econômico financeiro, sendo a Falência medida que se impunha e 

opinamos no sentido da abertura de Inquérito Policial para investigação acerca do 



paradeiro das máquinas arrestadas pela Justiça do Trabalho e não arrecadadas no 

processo falimentar, a critério do Ministério Público. 

 È o relatório!!! 

 

 SAPIRANGA, 08 DE MARÇO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

         

                            

 

 

 


