
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA MM. VARA DE FALÊNCIAS E 

CONCORDATAS DA COMARCA DE NOVO HAMBURGO - RS. 

 

PROCESSO Nº 107.0007940-8 

FALÊNCIA DE 

GAGILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA 

FALIDA DE GAGILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS 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. 

 

 NOVO HAMBURGO, 17 DE MARÇO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    



FALÊNCIA DE GAGILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 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 não pode apurar as reais causa da Falência uma 

vez que, segundo o Sr. Perito Contábil a contabilidade é parcial e incompleta, sendo 

que foram periciados somente os Livros Diários nºs 05 e 06. O Falido alega ter 

entregue outros livros ao Sr. Itanagé, que afirmou ao Requerente ter recebido uma 

caixa com documentos na Turiscar do Brasil S/A. Tais documentos foram 

extraviados ou incinerados por equívoco quando da venda do imóvel e posterior 

incineração dos documentos das Massas Falidas mais antigas que se encontravam no 

local. 

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



Contábil, apurar-se as reais causas da Falência.           

 

 

 II – DA CONDUTA DOS FALIDOS: 

 

  No Laudo Pericial, notadamente a fls. 2264/266, o Sr. 

Perito Contábil informa que a Falida não escriturava o Registro de Inventário, mas 

os Livros Razões examinados pela Perícia relacionam os bens adquiridos pela 

Devedora, os quais passou a descrever naquele Laudo. Ato contínuo o Sr. Perito 

Contábil à fls. 266 constata que vários dos bens contabilizados não foram 

arrecadados. 

 Em impugnação ao Laudo Pericial (fls. 297/300) o Falido 

alega que o numerário em caixa foi utilizado no pagamento de rescisões de contratos 

de trabalho de empregados, bem como que as máquinas teriam sido arrecadadas e 

leiloadas em alguns casos e em outros teriam sido levadas pelos sócios da empresa 

Calçados Menfis Ltda., indicando como prova o boletim de ocorrência de fls. 121 

dos autos.   

 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 administração da Falida o Sr. GEU 

SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, residente na Rua Heller, nº 106, Aptº 

1002, Centro, nesta cidade, portador do RG nº 1013177546 SSP/RS e inscrito no 

CIC sob o nº 276.241.450-49. 



 III – CONCLUSÃO: 

 

 FACE AO EXPOSTO, concluímos que os fatos 

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

ser melhor apurados, (muito embora as justificativas apresentadas pelo Falido nos 

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

acerca do paradeiro das máquinas industriais, a critério do Ministério Público. 

 È o relatório!!! 

 

 NOVO HAMBURGO, 17 DE MARÇO DE 2010. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

 


