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PROCESSO: 0001/1.09.0210748-1 - VARA FALÊNCIAS 

 

 

 

 

    LUCIANO SANTOS MALTA, CRC/RS 

68670-5, perito compromissado nos autos da recuperação judicial de Deliciarte Industria e 

Comercio de Alimentos Ltda,  requer se digne Vossa Excelência de mandar juntar a cópia do presente 

Laudo Pericial. 

     Requer, igualmente, se digne de arbitrar a remuneração do 

suplicante de conformidade com os termos da Portaria vigente nesse MM Juízo. 

 

 

 

 

 

 

N. Termos 

 

P. Deferimento 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 25 de abril de 2010 

 

 

 

 

                                  ___________________________________ 

   

                                               CPF.  497.988.040-15 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

O presente Laudo Pericial está constituído de 27 laudas impressas, 13 

anexos e está dividido em 5 partes: 

 

 

1) Dos livros obrigatórios e de sua escrituração; 

 

2) Formação societária das empresas; 

 

3) Analise da escrituração contábil; 

 

4) Situação econômica e financeira da empresa; 

 

5) Resumo e conclusão. 
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LAUDO PERICIAL 
 

 

 

1. DOS LIVROS OBRIGATÓRIOS E DE SUA ESCRITURAÇÃO 
 

 

1.01 - Livro Diário 
 

A) - Foi examinado o Livro Diário n.º 01, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 57 folhas numeradas de 001 a 057, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado RS 

em 03/12/2004, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro a 

dezembro de 2003. Consta nas páginas finais elaborado o Balanço Patrimonial e Demonstrativo 

do Resultado do Exercício, estando os Balancetes mensais em livro apartado, com a 

movimentação do exercício 2005. Estão assinados pelo sócio administrador e pelo responsável 

pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

B) - Foi examinado o Livro Diário n.º 02, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 847 folhas numeradas de 001 a 847, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado 

RS em 09/08/2005, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro a 

Abril de 2004. Consta nas páginas finais elaborado o Balanço Patrimonial, Balancetes de 

Verificação e Demonstrativo do Resultado do Exercício, com a movimentação do exercício 2004. 

Estão assinados pelo sócio administrador e pelo responsável pela escrituração. Não tem o visto 

da autoridade judiciária. 

 

C) - Foi examinado o Livro Diário n.º 03, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 321 folhas numeradas de 001 a 321, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado 

RS em 18/11/2009, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro a 

Abril de 2005. Não consta nenhum demonstrativo contábil. Os termos de abertura e 

encerramento estão assinados pelo sócio administrador e pelo responsável pela escrituração. Não 

tem o visto da autoridade judiciária. 

 

D) - Foi examinado o Livro Diário n.º 04, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 237 folhas numeradas de 001 a 237, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado 

RS em 18/11/2009, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Maio a 

Dezembro de 2005. Consta nas páginas finais elaborado o Balanço Patrimonial, Balancetes de 

Verificação e Demonstrativo do Resultado do Exercício, com a movimentação do exercício 2005. 

Estão assinados pelo sócio administrador e pelo responsável pela escrituração. Não tem o visto 

da autoridade judiciária. 

 

E) - Foi examinado o Livro Diário n.º 05, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo  folhas numeradas de 001 a , autenticado pela MM Junta Comercial do Estado em 

18/11/2009, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro a 

Dezembro de 2006. Consta elaborados ao final o Balanço Patrimonial, Balancete de Verificação 

e Demonstrativo do Resultado do Exercício, com a movimentação do mês de Dezembro de 2006, 

e saldos finais acumulados correspondente ao exercício de 2006. Estão assinados pelo sócio 

administrador e pelo responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

F) - Foi examinado o Livro Diário n.º 06, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 970 folhas numeradas de 001 a 970, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado 

do RS em 18/11/2009, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro 

a Dezembro de 2007. Consta elaborados ao final o Balanço Patrimonial, Balancete de 

Verificação e Demonstrativo do Resultado do Exercício, com a movimentação do mês de 

Dezembro de 2007, e saldos finais acumulados correspondente ao exercício de 2007. Estão 

assinados pelo sócio administrador e pelo responsável pela escrituração. Não tem o visto da 

autoridade judiciária. 
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G) - Foi examinado o Livro Diário n.º 07, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 959 folhas numeradas de 001 a 959, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado 

do RS em 18/11/2009, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro 

a Dezembro de 2008. Consta elaborados ao final o Balanço Patrimonial e Demonstrativo do 

Resultado do Exercício, com a movimentação do mês de Dezembro de 2008, e saldos finais 

acumulados correspondente ao exercício de 2008. Estão assinados pelo sócio administrador e 

pelo responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

H) -  Foi examinado o Livro Diário n.º 08, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

contendo 342 folhas numeradas de 001 a 342, autenticado pela MM Junta Comercial do Estado 

do RS em 18/11/2009, compreendendo o registro das operações realizadas no período de Janeiro 

a Maio de 2009. Consta elaborados ao final Balancete de Verificação e Demonstrativo do 

Resultado (parcial), com saldos finais acumulados correspondente ao período de Janeiro a Mario 

de 2009. Estão assinados pelo sócio administrador e pelo responsável pela escrituração. Não tem 

o visto da autoridade judiciária. 

 

I) - Foi examinado o Livro Razão n.º 01, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o registro das 

operações realizadas no período de Janeiro a Dezembro de 2003, sem assinatura de sócio 

administrador e nem do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

J) - Foi examinado o Livro Razão n.º 02, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o registro das 

operações realizadas no período de Janeiro a Dezembro de 2004, com assinatura, unicamente, do 

responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

 

K) - Foi examinado o Livro Razão n.º 03, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o registro das 

operações realizadas no período de Janeiro a Abril de 2005, com assinatura de sócio 

administrador e do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

 

L) - Foi examinado o Livro Razão n.º 04, encadernado, com termos de abertura e encerramento, 

sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o registro das 

operações realizadas no período de Maio a Dezembro de 2005, com assinatura de sócio 

administrador e do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

M) - Foi examinado o Livro Razão n.º 05, em folhas soltas, com termos de abertura e 

encerramento, sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o 

registro das operações realizadas no período de Janeiro a Dezembro de 2006, com assinatura de 

sócio administrador e do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

N) - Foi examinado o Livro Razão n.º 06, em folhas soltas, com termos de abertura e 

encerramento, sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o 

registro das operações realizadas no período de Janeiro a Dezembro de 2007, com assinatura de 

sócio administrador e do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

O) - Foi examinado o Livro Razão n.º 07, em folhas soltas, com termos de abertura e 

encerramento, sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o 

registro das operações realizadas no período de Janeiro a Dezembro de 2008, com assinatura de 

sócio administrador e do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 

 

P) - Foi examinado o Livro Razão n.º 08, em folhas soltas, com termos de abertura e 

encerramento, sem autenticação da MM Junta Comercial do Estado do RS, compreendendo o 

registro das operações realizadas no período de Janeiro a Maio de 2009, com assinatura de sócio 

administrador e do responsável pela escrituração. Não tem o visto da autoridade judiciária. 
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1.02 – Livros Auxiliares – Entradas e Saídas de Mercadorias e 

Apuração do ICM 

 

 
A) – Livro de Registro de Entradas nº 05, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2006, 

encadernado, com termo de abertura e encerramento, com assinatura do sócio administrador e do 

responsável pela escrituração, com autenticação da SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO RS; 

 

B) - Livro de Registro de Saídas nº 05, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2006, 

encadernado, com termo de abertura e encerramento, com assinatura do sócio administrador e do 

responsável pela escrituração, com autenticação da SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO RS; 

 

C) – Livro de Apuração do ICV nº 05, referente aos meses de Janeiro a Dezembro de 2006, 

encadernado, com termo de abertura e encerramento, com assinatura do sócio administrador e do 

responsável pela escrituração, com autenticação da SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO RS; 

 

D) – Livro de Registro Fiscal de EPP nº 03, referente aos meses de Janeiro a Junho de 2007, 

encadernado, contendo 293 folhas, com termo de abertura e encerramento, assinado pelo sócio-

adminsitrador e pelo contador, com autenticação da SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO RS; 

 

E) - Livro de Registro de Entradas nº 06, referente aos meses de Julho a dezembro de 2007, 

encadernado, contendo 186 folhas, com termo de abertura e encerramento, assinado pelo sócio-

adminsitrador e pelo contador, com autenticação da SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO RS; 

 

F) - Livro de Registro de Saídas nº 06, referente aos meses de Julho a Dezembro de 2007, 

encadernado, contendo 211 folhas, com termo de abertura e encerramento, assinado pelo sócio-

adminsitrador e pelo contador, com autenticação da SECRETARIA DA FAZENDA DO 

ESTADO RS; 
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2. FORMAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA 
 

 

2.01 - Contrato Social - Firmado em 14/10/2002 (Fls. 72 à 76) 
 

A) - ARTIGO 2 - A sociedade terá por objeto social: 

a) Comércio Atacadista de produtos de padaria e confeitaria; 

b) Fabricação de produtos de padaria e confeitaria. 

 

B) - ARTIGO 3 - A sede e principal estabnelecimento da sociedade será na Rua Santa Catarina nº 

280g, CEP 91030-330, Bairro Santa maria Goretti, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

C) - ARTIGO 6 - A sociedade girará sob a denominação social de DELICIARTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 

 

E) - ARTIGO 8 – O capital social será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em 100 (cem) 

quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, indivisíveis, as quais serão subscritas e 

integralizadaws pelos sócios da seguinte forma: 

 

a) Tais Chaire Lemos Soares, subscreve 62 ( (sessenta e duas) quotas, no valor total de R$ 

6.200,00 (seis mil e duzentos reais); 

b) Daniel Collovini de Melo, subscreve 38 (trinta e oito) quotas, no valor total de R$ 3.800,00 

(três mil e oitocentos reais). 

 

 

2.02 - Alteração Contratual - Firmada em 16/03/2004 (Fls. 77/80) 
 

A) – 1º Admitir como sócios, a partir da data de assinatura deste instrumento: 

 

 BERNARDO HENRIQUE THOMAZ, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 

bens, empresário, CPF/MF 221.059.301-82, cédula de identidade nº 3061922187 SSP/RS, 

residente e domiciliado a Avenida Nilo Peçanha, 396, Aptº 1303, CEP 90470-000, bairro Boa 

Vista, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

RODRIGO OTÁVIO MALTEZ, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 

empresário, CPF/MF 546.217.630-91, cédula de identidade nº 2050348636 SSP/RS, residente e 

domiciliado a Rua Dom diogo de Souza, 680, Aptº 610, CEP 91350-000, bairro Cristo Redentor, 

na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

B) – 2º Retiram-se da presente sociedade, Taís Chaire Lemos Soares, cedendo e transferindo para 

o sócio Bernardo Henrique Thomaz 51 (cinqüenta e uma) quotas de capital, no valor total de R$ 

5.100,00 (cinco mil e cem reais), e para o sócio Rodrigo Otávio Maltez, 11 (onze) quotas de 

capital, no valor total de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) e Daniel Callovini de Melo, cedendo 

e transferindo para o sócio Rodrigo Otávio Maltez, a totalidade de suas 38 (trinta e oito) quotas 

de capital, no valor total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pagos neste ato em moeda 

corrente nacional, do qual dão plena e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar no 

presente ou no futuro dos sócios remanescentes ou da presente sociedade. 

 

C) – 3º O capital social após a alteração efetuada, fica assim distribuído: 

 

 

2.03 - Alteração Contratual - Firmada em 10/10/2006 (Fls. 81 e 84) 
 

A) – Cláusula Primeira: O sócio RODRIGO OTÁVIO MALTEZ decide retirar-se da sociedade, 

com expressa anuência do quotista BERNARDO HENRIQUE THOMAZ, que renuncia seu 

direito de preferência, cedendo as 49 (quarenta e nove) quotas de que é titular no capital social, 

no valor nominal de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), à nova sócia PATRÍCIA 
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OURIQUE MALTEZ (CPF/MF n. 883.505.410-91 – CI/SSP/RS n. 6056604471), brasileira, 

nascida em 06 de novembro de 1973 na cidade de Porto Alegre/RS, casada pelo regime de 

comunhão parcial de bens, administradora de empresas, residente e domiciliada na Av. Grécia, n. 

1.100, apto n. 1401, bairro Passo D‟Areia, CEP 91350-070, na cidade de Porto Alegre/RS; 

 

B) – Clausula Terceira: Em função da cessão de quotas decidem os sócios alterar a Cláusula 2º 

do contrato original, passando a ter a seguinte redação: 

 

“2ª O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 100 (cem) quotas de valor 

nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada, totalmente integralizado, assim subscrito:” 

 

“(1) BERNARDO HENRIQUE THOMAZ é titular 51 (cinqüenta e uma) quotas, do valor 

nominal total de R$ 5.100 (cinco mil e cem reais); e” 

 

“(2) PATRICIA OURIQUE MALTEZ é titular 49 (quarenta e nove) quotas, do valor nominal 

total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais)”. 

 

 

2.04 - Alteração Contratual - Firmada em 24/12/2007 (Fls. 65 e 71) 
 

A) – A sócia PATRÍCIA OURIQUE MALTEZ decide retirar-se da sociedade, cedendo, a título 

oneroso, as 49 (quarenta e nove) quotas, no valor nominal de R$ 4.900,00 (quatro mil e 

novecentos reais), à nova sócia LIDIA MANOELA GUALBERTO DE BRITO, brasileira, 

natural de Brasília – DF, solteira, nascida em 23/03/1980, empresária, portadora da Cédula de 

Identidade RG nº. 2080490069, em 19/06/1997, inscrita no CPF sob nº 965.604.360-04, residente 

e domiciliada à Rua Primeiro de Janeiro, nº 150 apto. 904 Torre Park A, bairro Três Figueiras, 

em Porto alegre-RS, CEP 90.470-320, com o consentimento do sócio BERNARDO HENRIQUE 

THOMAZ, já qualificado acima.. 

 

B) – Em função destas alterações, a cláusula Quinta do contrato social original passará a ser a 

cláusula Quinta da terceira alteração e consolidação contratual e a vigorar com a seguinte 

redação: - o montante do capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 100 (cem) quotas de valor 

nominal r$ 100,00 (CEM REAIS), cada uma, e assim subscritas aos sócios: 

 

a) O sócio BERNARDO HENRIQUE THOMAZ com 51 (cinqüenta e uma) quotas, num total 

de R$ 5.100 (cinco mil e cem reais), correspondentes a 51,00% (cinqüenta e um por cento) do 

capital social da sociedade; 

 

b) A sócia LIDIA MANOELA GUALBERTO DE BRITO, com 49 (quarenta e nove) quotas, 

num total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), correspondentes a 49,00% (quarenta e 

nove por cento)( do capital social da sociedade. 

 

 

2.05 - Alteração Contratual - Firmada em 28/03/2008 (Fls. 57 e 64) 
 

A) – O sócio BERNARDO HENRIQUE THOMAZ com 99 (noventa e nove) quotas, num total 

de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), correspondentes a 99,00% (noventa e nove por 

cento) do capital social da sociedade decide retirar-se da sociedade, cedendo, a título oneroso à 

totalidade de suas quotas, à nova sócia LUCIA THOMAZ, brasileira, natural do Rio de Janeiro – 

RJ, casada, nascida em 20/08/1930, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 

301863, expedida pela SSP em 02/02/1973, inscrita no CPF sob o nº 033.707.557-34, residente e 

domiciliada à Rua Primeiro de Janeiro, nº 150 apto. 904 Torre Park A. Bairro Três Figueiras, em 

Porto alegre – RS, CEPM 90.470-320, com o consentimento do outro sócio. 

 

B) – Em função destas alterações, a cláusula Quinta da terceira alteração e consolidação 

contratual passará a ser a cláusula Quinta da Quarta alteração e consolidação contratual e a 

vigorar com a seguinte redação: - o montante do capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 100 (cem) 

quotas de valor nominal r$ 100,00 (CEM REAIS), cada uma, e assim subscritas aos sócios: 



RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DELICIARTE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 

 

a) A sócia LUCIA THOMAZ com 99 (noventa e nove) quotas, num total de R$ 9.900 (nove mil 

e novecentos reais), correspondentes a 99,00% (noventa e nove por cento) do capital social da 

sociedade; 

 

b) A sócia LIDIA MANOELA GUALBERTO DE BRITO, com 1 (uma) quota, num total de 

R$ 100,00 (cem reais), correspondentes a 1,00% (um por cento) do capital social da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

2.06 - Alteração Contratual - Firmada em 07/04/2009 (Fls. 49 e 56) 
 

A) – A sócia LUCIA TOMAZ com 99 (noventa e nove) quotas de capital social de que é titular, 

no valor nominal de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), decide retirar-se da sociedade, 

cedendo, a título oneroso, parte de suas quotas, sendo o montante de 98 (noventa e oito) quotas, 

no valor de R$ 9.800,00 à sócia LIDIA MANOELA GUALBERTO DE BRITO, e cedendo a 

título oneroso, 01 (uma) quota, no valor de R$ 100,00, á nova sócia ISABELA DE QUEIROZ 

THOMAZ, brasileira, natural de Rio de Janeiro – RJ, solteira, nascida em 12/02/1959, 

publicitária, portadora da Cédula de identidade RG 453167, expedida pela SSP em 13/05/1976, 

inscrita no CPF sob o nº 154.373.291-72, residente e domiciliada à Rua Primeiro de Janeiro, nº 

150 apto. 904 Torre Park A. Bairro Três Figueiras, em Porto alegre – RS, CEPM 90.470-320, 

com o consentimento da outra sócia. 

 

B) – Em função destas alterações, a cláusula Quinta do contrato social original passará a ser a 

cláusula Quinta da quinta alteração e consolidação contratual e a vigorar com a seguinte redação: 

- o montante do capital social da sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalmente 

integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 100 (cem) quotas de valor nominal r$ 

100,00 (CEM REAIS), cada uma, e assim subscritas aos sócios: 

 

a) A sócia LIDIA MANOELA GUALBERTO DE BRITO, com 99 (noventa e nove) quotas, 

num total de R$ 9.900 (nove mil e novecentos reais), correspondentes a 99,00% (noventa e nove 

por cento) do capital social da sociedade; 

 

b) A sócia ISABELA DE QUEIROZ THOMAZ, com 1 (uma) quota, num total de R$ 100,00 

(cem reais), correspondentes a 1,00% (um por cento) do capital social da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificou-se uma divergência no percentual das cotas societárias dos 
sócios BERNARDO HENRIQUE TOMAZ (51%) e LIDIA MANOELA GUALBERTO DE 
BRITO (49%), transferidas por cessão onerosa para a nova sócia LUCIA TOMAZ 
(99%), fls. 57 e 64. 
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3. ANÁLISE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

 

 

3.01 – Estado Geral da Contabilidade 

 

Os fatos escriturados nos Livros Diário e Razão foram executados por processamento de 

dados e obedeceram o método das partidas dobradas, em ordem cronológica de dia, mês e ano, seguindo 

o regime de competência, sob responsabilidade de profissional qualificado, conforme dispõe o artigo 

1183 da Lei 10406/2002. 

Ao final de cada exercício, os Livros Diário apresentaram as demonstrações contábeis 

exigidas por lei (BALANÇO PATRIMONIAL, DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO 

EXERCÍCIO e BALANCETE DE VERIFICAÇÃO). No entanto, cabe ressalvar que a variação dos 

saldos das contas apresentadas nas referidas demonstrações contábeis, constantes nos Livros Diário 05, 

06 e 07, são representativas da competência de DEZEMBRO, e não da totalidade do exercício (débito e 

crédito – saldo inicial e saldo final).  

Verificamos que algumas contas figuraram nas demonstrações contábeis (BALANÇO 

PATRIMONIAL e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO) com código diferente 

daqueles constantes no Livro Razão.  

Desde o início das atividades até a presente data, os serviços contábeis foram contratados 

com profissionais (contadores) diversos, conforme demonstra-se: 

- até o mês de Abril/2005 pela contadora Sra. Vladilene Fraga Teixeira; 

- de Maio/2005 e Maio/2009 pelo contador Sr. Sergio Pereira de Moraes; 

- a partir de Junho/2009 pelo contador Sr. Nelson Darason. 

 

 

3.01.1 – Escrituração do exercício de 2003 

 

Embora a sociedade tenha sido constituída em 31/10/2002, até o mês de setembro/2003 não 

constam registros de transações relacionadas a atividade fim da empresa, mas sim, unicamente, o 

lançamento de integralização do capital nos valores de $ 6.200,00 e $ 3.800,00, em contrapartida da 

conta “CAIXA”, num total de $ 10.000,00, e, diversas despesas (administrativas e de pessoal) 

classificadas no Demonstrativo de Resultado do Exercício como “operacionais”, conforme verifica-se 

no Livro Diário nº 01 (fls. 01/12).  

Ao final do Livro Diário nº 01, em NOTA EXPLICATIVA, consta a informação de que o 

capital social da empresa quantifica $ 30.000,00, informação esta que não confere com o registro no 

BALANÇO PATRIMONIAL (2003) e nos lançamentos do exercício de 2003, os quais registram um 

saldo na conta “CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO” de $ 10.000,00. 
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3.01.2 – Escrituração do exercício de 2005 

 

O saldo de encerramento da conta “CLIENTES”, no LIVRO RAZÃO nº 03,  correspondente 

ao mês de Abril/2005, $ 55.194,57 (devedor), foi transportado para o LIVRO RAZÃO nº 04 com o valor 

de $ 54.382,41, ou seja, $ 812,16 a maior. 

A mesma diferença ocorreu na conta “CAIXA”, a qual registrava um saldo final de 

encerramento do mês de Abril/2005 no LIVRO RAZÃO nº 03, no valor de $ 20.476,59, e no entanto foi 

transportada com saldo diverso para o LIVRO RAZÃO nº 04, no valor de $ 21.288,75, ou seja, $ 812,16 

a menor. 

Chamou-nos a atenção de que nos meses de Maio a Dezembro de 2005, o Livro Diário nº 04,  

registra para a conta CRÉDITO DE CLIENTES (Ativo Circulante) unicamente lançamentos a crédito 

em contrapartida da conta “CAIXA”, encerrando o referido exercício com saldo “ZERO”. 

A conta “JUROS AUFERIDOS”, integrante do grupo Receitas Financeiras no 

Demonstrativo de Resultado do Exercício, apresenta, contraditoriamente, saldo devedor no valor de $ 

806,53. Tentamos localizar os registros da conta “JUROS AUFERIDOS” no Livro Razão nº 03 e 04,  já 

que trata-se de uma conta de resultado com natureza credora, no entanto, não localizamos qualquer 

registro que justificasse o referido numerário apontado na demonstração contábil. 

 

3.01.3 – Escrituração do exercício de 2007 

 

O BALANÇO PATRIMONIAL do ano de 2007, ao final do LIVRO DIÁRIO nº 06, 

apresenta diferença entre o TOTAL DO ATIVO ($ 355.080,44) e o TOTAL DO PASSIVO ($ 

356.305,96), diferença esta que se verifica pela omissão na apuração do RESULTADO DO 

EXERCÍCIO (DRE) do saldo constante na conta “DESPESAS BANCÁRIAS - JUROS E ENC S 

EMPRES E FINANC OBT”, no valor de $  1.225,52. 

 

 

3.02 – Dos Estoques  

 
Não verificamos a confecção do LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO DOS 

ESTOQUES, que tem sua exigência prevista pela LEI Nº 9.317/1996 Art. 7° § 1°  “b” e LC nº 123/2006 

Art. 26 II § 2. 

A adoção de um sistema de inventário periódico no estoques de MATÉRIA PRIMA, bem como 

a apuração do CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV), foi adotado, segundo os critérios 

contábeis aceitos, unicamente, nos exercícios de 2003 e 2004 (LIVROS DIÁRIO nºs 01 e 02). 

A partir de então, ao final de cada exercício, o saldo da conta nº 3.1.1.1.3.1.01.05 “COMPRA 

DE MATÉRIA PRIMA” passou a representar o “CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS” no 

Demonstrativo de Resultado do Exercício, ficando assim prejudicada a quantificação exata dos saldos de 

estoque de MATÉRIA PRIMA e do CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS. 
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Quanto ao controle dos estoques de PRODUTOS PRONTOS, verificamos que os registros 

apontados nos demonstrativos contábeis são meramente estimativos.  

Verificamos, também, através dos registros do ano de 2005, que ocorreram diversos 

lançamentos “a débito” na conta “nº 111701000300040 - ESTOQUE DE PRODUTO PRONTO” 

(LIVRO DIÁRIO nº 04), nova nomenclatura da conta “ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA” (LIVRO 

DIÁRIO nº 3), registros estes que ao final daquele exercício, totalizara $ 193.321,35. Em contrapartida, 

foram realizados lançamentos “a crédito” da conta ESTOQUE – CMV (Livro Razão nº 05, fl. 87/88).  

O Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) do exercício de 2005 apresentou um 

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS discriminado como segue: 

Custo das Mercadorias Vendidas 847.211,20     

Custo Fretes 399,49            

Custo Embalágens 32.227,82       

Estoque (193.321,35)    

TOTAL 686.517,16     

Discriminação do saldo CMV (DRE 2005)

 

 

A partir do exercício de 2006 a conta de ESTOQUE DE PRODUTO PRONTO (nº 

111701000300040) vem figurando no BALANÇO PATRIMONIAL com o saldo de $ 193.321,35, sem 

qualquer movimentação. 

 

 

3.03 – Ativo Permanente  

 
 Verificamos que a contabilização da “Depreciação” dos bens o Ativo Imobilizado ocorreu 

somente no exercício de 2004, no valor de $ 4.836,02, saldo este foi mantido até a presente data. 

Não constam registros de baixa de máquinas e equipamentos por obsolescência ou por venda.  

 

3.04 – Compras e Vendas (A Vista/ A Prazo) 

 
Os registros de compras de matéria prima e vendas de mercadorias apresentam dois momentos 

distintos: 

- os lançamentos até 31/01/2005 registram operações tanto de  compras de matéria prima como 

de venda de produtos prontos, realizados em dinheiro, ou seja, em contrapartida da conta “CAIXA”, 

inexistindo no rol de contas movimentadas naquele período registros em “CRÉDITO DE CLIENTES” e 

“FORNECEDORES”. 

No entanto, a partir de 31/01/2005, inexistem transações à vista, passando a serem registradas 

todas as operações relacionadas à Compra de Matéria Prima e Venda de Mercadorias, em sua totalidade 

a prazo. 
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3.04 – Transações com partes relacionadas 

 
Dentre os clientes constantes no grupo do ATIVO “1.1.1.2 DUPLICATAS A RECEBER”, dos 

BALANÇOS PATRIMONIAIS (2007 – 2008), verifica-se um volume relevante de transações, com as 

seguintes empresas: 

    

ANO 2007 2008

FATURAMENTO 1.836.660,64    2.009.573,82   

EMPRESA

2007 2008

B & D Show Com de Alimentos 6.214,48           64.178,29        

Azucar Comerciio de Alimentos Ltda 46.440,47         59.859,80        

Crazy Cookies Com de Alimentos Ltda 179.074,66       192.244,36      

Docemoda Com Alimentos Ltda 112.767,20       123.580,51      

Doce Momento Com Alim Ltda 77.419,48         73.196,87        

Padaria Listo 303.657,20       196.049,14      

Telle Gulla Com Alimentos Ltda 342.432,51       364.486,53      

MCSM Com Generos Alim Ltda 83.657,49        

TOTAL 1.068.006,00    1.232.753,74   

% S/ FATURAMENTO 58,15% 61,34%

Volume de Compras 

 
 

Das Clientes acima relacionadas, exceto a “Padaria Listo”, todas as demais tratam-se de 

empresas ligadas ao ramo de “comércio de alimentos”, as quais mantêm contrato de franquia com a 

marca “BELLA GULA”, empresa esta que possui como proprietário o Sr. Bernardo Thomaz (sócio da 

Deliciarte Com Alim Ltda de março/2004 a março/2008), informação constante no site da empresa  

http://www.bellagula.com.br/empresa.as . As contas representativas das empresas franqueadas da marca 

“BELLA GULA” figuram no BALANÇO PATRIMONIAL, no ativo grupo ATIVO-CIRCULANTE-

CLIENTES”,  acrescidas em sua nomenclatura da sigla “BG”.  

 

 

3.04.01 - Créditos (empréstimos/adiantamentos) a Terceiros 

 
No LIVRO RAZÃO nº 7, correspondente ao exercício de 2008, verificamos a constituição de 

crédito junto a empresa “PADARIA LISTO LTDA”, conforme histórico do lançamento registrado no 

LIVRO DIÁRIO nº 7, no mês de janeiro/2008, na conta nº 1.1.1.5.01.0004 “Adiantamento Empréstimo 

a Padaria Listo”. 

 O LIVRO DIÁRIO nº 7, registra a amortização parcial da dívida, como cheque do Sr. Rodrigo 

Maltez (sócio da Deliciarte Com Alim Ltda, de Março/2004 a Outubro/2006), .através de lançamentos 

correspondentes aos dias 17/01/2008 e 12/02/2008, no valor de $ 1.500,00 cada uma.  

http://www.bellagula.com.br/empresa.as
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Registro na conta nº 1.1.1.5.01.0004 "Adiantamento Emprestimo a Padaria Listo"

saldo em 31/12/2008 16.944,78   

Valores amortizados no exercício

Rodrigo Maltez

17/1/2008 cheque 850792 1.500,00     

12/2/2008 cheque 850793 1.500,00     

 
Conforme verifica-se nos últimos demonstrativos contábeis disponibilizados para análise, em 

31/05/2009 o referido CRÉDITO ($ 16.944,78) ainda estava pendente de quitação. 

 

 

3.04.02 – Empréstimos e Financiamentos  
 

Verifica-se nos BALANÇOS PATRIMONIAIS a constituição de obrigações  “financiamentos” 

e “empréstimos” em favor de pessoas físicas e empresas ligadas à “carteira de clientes” da empresa. 

No ano de 2006 constam registradas as seguintes transações, inicialmente lançadas no grupo 

PASSIVO CIRCULANTE e, ao final do exercício, transferidos os saldos para o PASSIVO EXIGÍVEL 

A LONGO PRAZO : 

 

conta nº

 ( $) 

montante 

financiado obs.:

Empréstimo Padaria Listo 2.3.1.1.01.0012 47.000,00   

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.3.1.1.01.0011 41.104,02   

Empréstimo Rodrigo Maltez 2.3.1.1.01.0013 21.000,00   quitado em 20/12/2006

Fonte: Livro Razão nº 5 (fl. 549/550)

Grupo: PELP - Empréstimos

 

No ano de 2007, os inúmeros registros de empréstimos junto a conta “Empréstimo Padaria 

Listo” foram lançadas diretamente no grupo PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO. Não houve 

movimentação na conta “Empréstimo Crazy Cookies”, a qual manteve o saldo transferido do exercício 

de 2006. Demonstra-se: 

 

conta nº

 ( $) 

montante 

financiado obs.:

Empréstimo Padaria Listo 2.3.1.1.01.0012 73.387,59    

 saldo no final do 

exercício($ 59.333,67) 

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.3.1.1.01.0011 -              

 não houve movimentação 

e/ou amortização do saldo 

Fonte: Livro Razão nº 6 (fl. 726/727)

Grupo: PELP - Empréstimos

 

 

No ano de 2008, foram registrados nos Livros Contábeis e Balanço Patrimonial os seguintes 

montantes de empréstimos junto à empresas e pessoas físicas, conforme demonstra-se: 
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conta nº

 ( $) montante 

financiado obs.:

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.1.1.7.01.0005 107.604,77   

- Livro Razão - saldo quitado em 31/12/2008                                               

- Balanço Patrimonial - saldo $ 38.525,62

Empréstimo Marca Bella Gula 2.1.1.7.01.0006 58.599,56     saldo quitado em 31/12/2008

Empréstimo Marcelo Predebom 2.1.1.7.01.0007 81.335,00      saldo no final do exercício ($ 44328,29) 

Fonte: Livro Razão nº 7 (fl. 977/981)

Grupo: PASSIVO CIRCULANTE - Empréstimos

 

 

conta nº

 ( $) 

montante 

financiado obs.:

Empréstimo B&D SHOW OPER 2.3.1.1.01.0008

    50.000,00  saldo no final do exercício                                

($ 49.142,56) 

Empréstimo Padaria Listo 2.3.1.1.01.0012 -              

 não houve movimentação 

e/ou amortização do saldo 

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.3.1.1.01.0011 -              

 não houve movimentação 

e/ou amortização do saldo 

Fonte: Livro Razão nº 7 (fl. 1023)

Grupo: PELP - Empréstimos

 

  

Até o mês de MAIO/2009, foram registrados nos Livros Contábeis e Balancete de Verificação 

os seguintes montantes de empréstimos junto à empresas e pessoas físicas, conforme demonstra-se: 

 

conta nº

 ( $) montante 

financiado obs.:

Empréstimo Bernardo Henrique Thomaz 2.1.1.7.01.0004     227.300,00 saldo final em maio/2009 ($ 209.300,00)

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.1.1.7.01.0005 73.356,88     Saldo quitado em 31/05/2009

Empréstimo Marca Bella Gula 2.1.1.7.01.0006 28.400,00     Saldo quitado em 31/05/2009

Empréstimo Marcelo Predebom 2.1.1.7.01.0007 -                 Amortização  do saldo ($ 12.828,29) 

Fonte: Livro Razão nº 8 (fl. 236/241)

 

conta nº

 ( $) 

montante 

financiado obs.:

Empréstimo B&D SHOW OPER 2.3.1.1.01.0008 10.000,00    

 saldo no final do exercício                                

($ 52.140,68) 

Empréstimo Padaria Listo 2.3.1.1.01.0012 -              

 não houve movimentação 

e/ou amortização do saldo 

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.3.1.1.01.0011 -              

 Amortização do saldo                      

($ 4.720,17) 

Fonte: Livro Razão nº 8 (fl. 254/256)

Grupo: PELP - Empréstimos
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3.05 – Lançamento de ajuste para apuração dos índices econômico-

financeiros 
 

Para fins de apuração dos índices econômicos financeiros, demonstrados nos anexos, 

promovemos o lançamento de retificação, que abaixo demonstra-se, como forma de evitar a 

distorção dos referidos índices: 

 

3.05.1 – Exercício de 2006 
 

 

Conta registrada no Balanço Patrimonial 

 

Bancos c/ Movimento 

Banco do Brasil - $ 3.300,64 

Banco Real - $ 9.549,22 

Banco Santander - $ 2.056,58 

Grutpo: Ativo 

Natureza: devedora 

Saldo constante no balanço patrimonial: credor 

 

Lançamento de ajuste 

 

D- Bancos c/ Movimento (Ativo) 

Banco do Brasil - $ 3.300,64 

Banco Real - $ 9.549,22 

Banco Santander - $ 2.056,58 

C- Bancos c/ Movimento (Passivo - Saldo Negativo do Ativo) ... $ 14.906,44 

 

 

3.05.2 – Exercício de 2008 
 

 

Conta registrada no Balanço Patrimonial 

 

Bancos c/ Movimento 

Banrisul - $ 4.566,55 

Banco Santander - $ 35.565,17 

Grutpo: Ativo 

Natureza: devedora 

Saldo constante no balanço patrimonial: credor 

 

Lançamento de ajuste 

 

D- Bancos c/ Movimento (Ativo) 
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Banrisul - $ 4.566,55 

Banco Santander - $ 35.565,17 

C- Bancos c/ Movimento (Passivo - Saldo Negativo do Ativo) ... $ 40.131,72 
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4. SITUAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DA EMPRESA 

 

4.01 - A análise das situações econômica e financeira compreende quatro períodos de 

escrituração, sendo que os índices foram elaborados através das informações contidas nos Balanços 

Patrimoniais constantes nos Livros Diário nº 3, 4, 5, 6, 7, relativos aos exercícios de 2005 a 2008, 

todos assinados pelo contador da empresa.  

 

4.02 – A empresa apresentou resultado negativo no exercício (prejuízo econômico) nos últimos 

quatro anos analisados (2005 – 2008), embora o volume de vendas tenha apresentado um 

crescimento no mesmo período: 

 

EXERCÍCIO RESULTADO

DO EXERCÍCIO $ % CRESIMENTO

2005 (137.718,35)        1.237.303,87    

2006 (188.420,82)        1.407.107,19    13,72%

2007 (8.859,81)            1.836.660,54    48,44%

2008 (575.549,54)        2.009.573,82    62,42%

Obs.: % de crescimento das vendas - base 2005

VENDAS BRUTAS

 

 

4.03 – Dentre os diversos fatores que justificam a seqüência de resultados negativos, a qual 

registrou ao final do exercício de 2008 um saldo devedor na conta “LUCROS/PREJUÍZOS 

ACUMULADOS” na ordem de $ 815.146,73, podemos apontar o alto custo de produção.  

A relação dos CUSTOS DAS VENDAS com o valor total do FATURAMENTO esteve 

sempre acima do patamar de 70%, chegando a atingir, no ano de 2008 o percentual de 88,64%.  

 

EXERCÍCIO VENDAS CUSTOS %

BRUTAS DAS VENDAS

2005 1.237.303,87    887.102,87       71,70%

2006 1.407.107,19    1.109.493,00    78,85%

2007 1.836.660,54    1.373.610,97    74,79%

2008 2.009.573,82    1.781.287,72    88,64%  

 

Da composição do valor destes CUSTO DAS VENDAS destaca-se o custo com a 

aquisição de MATÉRIA PRIMA, o qual quantifica percentual expressivo, tanto em relação ao 

montante dos custos, como em relação ao montante de VENDAS (Brutas). Demonstra-se:  

 

EXERCÍCIO VENDAS CUSTOS COMPRA

BRUTAS DAS VENDAS MP VENDAS CUSTOS

2005 1.237.303,87    887.102,87       847.211,20       68,47% 95,50%

2006 1.407.107,19    1.109.493,00    966.759,69       68,71% 87,14%

2007 1.836.660,54    1.373.610,97    1.188.173,17    64,69% 86,50%

2008 2.009.573,82    1.781.287,72    1.516.011,38    75,44% 85,11%

RELAÇÃO %
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4.04 – A seqüência de resultados negativo das operações geraram um déficit financeiro crescente a 

partir do exercício de 2005. A analise dos Índices de Liquidez Corrente (Anexo I), Liquidez Seca 

(Anexo II) e Liquidez Imediata (Anexo III) demonstram que os totais de ativos de curto prazo, a 

cada ano que passava cobriam em menor escala as obrigações correntes do respectivo exercício, ou 

seja, para cada $ 100,00 de dívidas assumidas a empresa dispunha dos seguintes recursos: 

 

Ano Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata

(Anexo I) (Anexo II) (Anexo IV)

2005 187,21                   23,40               22,36                      

2006 144,75                   22,75               6,97                        

2007 144,85                   65,79               29,08                      

2008 57,40                     26,16               1,10                         

 

Dentre as contas que compuseram o ATIVO CIRCULANTE da Empresa, nos 

exercícios em questão, ressaltamos a relevância do saldo da conta “ESTOQUE DE PRODUTOS 

PRONTOS”, motivo pelo qual a diferença entre os índices de Liquidez Corrente e as demais.  (ver 

item 3.02) 

 

ATIVO

EXERCÍCIO CIRCULANTE

% $

2005 220.458,04      87,69% 193.321,35   

2006 229.377,02      84,28% 193.321,35   

2007 354.173,52      54,58% 193.321,35   

2008 355.220,33      54,42% 193.321,35   

AC

ESTOQUE

 

 

4.05 - Analisando a empresa através do Índice de Liquidez Total (Anexo IV), constata-se que a 

situação econômica da empresa é desfavorável já que o endividamento assumido a curto e longo 

prazo, nos períodos demonstrados, é muito superior ao total do Ativo o qual dispõe. Abaixo 

demonstramos o volume de recursos totais registrados no Ativo da Empresa em contrapartida com o 

montante de dívidas registradas no Passivo, ou seja, para cada $ 100,00 de dívidas quantos $ de 

Ativo arrecadaríamos para saná-los: 

 

LIQUIDEZ

EXERCÍCIO TOTAL

2005 65,43               

2006 44,22               

2007 54,61               

2008 27,43                

 



RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

DELICIARTE IND E COM DE ALIMENTOS LTDA 

Ressalvas há de se fazer ao saldo dos itens patrimoniais registrados no grupo Ativo 

Permanente, pois, como referido no item 3.03 supra, não houve contabilização da “Depreciação 

Acumulada” a partir do exercício de 2005 (inclusive). 

   

4.06 – A escassez de recursos próprios obrigou a empresa a buscar outras fontes para financiar sua 

operacionalidade, sendo que, a partir do exercício de 2005 constam registros nos Grupos Passivo 

Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo de valores referente a EMPRÉSTIMOS e 

FINANCIAMENTOS, os quais apresentaram a seguinte evolução ao longo do período de análise: 

 

2005 2006 2007 2008

Empréstimos e Financiamentos CP 17.238,61     14.906,44     52.627,71     84.460,01        

Empréstimos e Financiamentos LP 50.214,88     162.651,79   195.227,74   479.783,77      

Soma 67.453,49     177.558,23   247.855,45   564.243,78      

Passivo Exigível Total 336.921,21   518.680,78   648.530,86   1.294.869,21    

Relação % 20,02% 34,23% 38,22% 43,58%

 

4.07 – Verificou-se, também, a ocorrência de parcelamento dos tributos devidos, o que gerou um 

saldo relevante no Grupo Passivo Exigível a Longo Prazo, conforme demonstra-se: 

 

2005 2006 2007 2008

Parcelam Imp/Contribuições LP 10.701,73      14.038,80      2.837,28           

Parcelam Imp/Contribuições CP 168.945,44    143.523,90    201.095,20    188.556,81       

Soma 168.945,44    154.225,63    215.134,00    191.394,09       

Passivo Exigível Total 336.921,21    518.680,78    648.530,86    1.294.869,21    

Relação % 50,14% 29,73% 33,17% 14,78%

 

4.08 – No que se refere ao Ciclo Operacional, constata-se que a empresa recebe suas vendas em 

curtíssimo prazo e que paga seus compromissos, também em curtíssimo prazo, no entanto, com 

razoável folga em relação ao recebimento de seus créditos, o que significa uma excelente capacidade 

de gerar dinheiro em caixa. Demonstra-se: 

 

2005 2006 2007 2008

Fornecedores 84.432,62         90.276,65         124.793,34       216.378,29       

Compras MP 847.211,20       966.759,69       1.188.173,17    1.516.011,38    

PMPC (dias) 36,38                34,08                38,34                52,10                

GRUPO 2005 2006 2007 2008

Duplicatas a Receber -                    20.378,73         60.377,52         102.126,29       

Vendas 1.237.303,87    1.407.107,19    1.836.660,54    2.009.573,82    

PMRV (dias) -                    5,29                  12,00                18,55                

Prazo Mêdio de Recebimento das Vendas

Prazo Médio de Pagamento das Compras

 

Repare que em todos os exercícios a empresa apresenta um ciclo financeiro negativo, isto 

é, o prazo de pagamento aos fornecedores é maior que o ciclo operacional. Portanto, a empresa, 
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teoricamente, teve condições de financiar com recursos próprios seus custos de produção, ou seja, a 

geração de fluxo de caixa é superior às necessidades exigidas pelo seu ciclo operacional.   

Cabe lembrar que não verificamos qualquer registro de “PROVISÃO PARA CRÉDITOS 

DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA” ou qualquer outra conta que registrasse inadimplência de 

credores. 
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5. RESUMO E CONCLUSÃO 

 

Foram disponibilizados para análise os seguintes livros contábeis os quais serviram de base 

para as conclusões emitidas neste LAUDO PERICIAL: 

 

- Livro Diário n.º 01, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2005; 

- Livro Diário n.º 02, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2004; 

- Livro Diário n.º 03, com a movimentação do mês de Janeiro a Abril de 2005; 

- Livro Diário n.º 04, com a movimentação do mês de Maio a Dezembro de 2005; 

- Livro Diário nº 05, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2006; 

- Livro Diário n.º 06, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2007; 

- Livro Diário n.º 07, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2008; 

- Livro Diário n.º 08, com a movimentação do mês de Janeiro a Maio de 2009; 

- Livro Razão n.º 01, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2003; 

- Livro Razão n.º 02, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2004; 

- Livro Razão n.º 03, com a movimentação do mês de Janeiro a Abril de 2005; 

- Livro Razão n.º 04, com a movimentação do mês de Maio a Dezembro de 2005; 

- Livro Razão n.º 05, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2006; 

- Livro Razão n.º 06, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2007; 

- Livro Razão n.º 07, com a movimentação do mês de Janeiro a Dezembro de 2008; 

- Livro Razão n.º 08, com a movimentação do mês de Janeiro a Maio de 2009.; 

 

A empresa Deliciarte Ind Com de Alimentos Ltda que atua no ramo de alimentos (fabricação 

e comércio atacadista de produtos de padaria e confeitaria) iniciou efetivamente suas atividades no mês 

de setembro/2003, embora o “Contrato Social” tenha sido registrado em 14/10/2002. Naquele exercício 

(2003), assim como no exercício seguinte (2004), a empresa apresentou em suas demonstrações 

contábeis um Lucro Líquido (econômico) na ordem de $ 43.253,16 e $ 20.276,75, respectivamente. 

A partir do exercício de 2005 houve uma sucessão de resultados negativos, os quais, ao final 

do exercício de 2008, quantificaram de forma acumulada o montante de $ 825.146,73. Abaixo 

apresentamos a evolução do saldo da conta „LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS”: 

 

exercício  lucro/prejuizo 

ajustado 

 saldo acumulado 

2003 43.253,16         

2004 20.276,75         63.529,91             

2005 (137.718,35)      (74.188,44)            

2006 (172.840,69)      (247.029,13)          

2007 (2.568,06)          (249.597,19)          

2008 (575.549,54)      (825.146,73)           

 

Verificamos que os valores apresentados nas demonstrações contábeis relativo aos 

ESTOQUES (Matéria Prima e Produtos Prontos) não foram originários de um inventário físico, pois 

desde o exercício de 2005, o saldo da referida conta vem constando no BALANÇO PATRIMONIAL no 

valor de $ 193.321,35, sem qualquer movimentação.  

A quantificação do valor do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) foi efetuada através da 

transferência, diretamente para a conta de Resultado do Exercício, do saldo total das contas “COMPRA 

DE MATÉRIA PRIMA”, “FRETES S/ COMPRAS”, “CUSTO EMBALAGEM”, “DEVOLUÇÃO DE 

COMPRAS” e “ICM S/ ´COMPRAS”, critério este que vem de encontro as práticas contábeis, pois não 
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transparece o efetivo volume de matéria prima aplicado na fabricação dos produtos vendidos, bem como 

o saldo em estoque. 

. 

Não houve a contabilização anual da depreciação sobre os bens do Ativo Imobilizado, pois o 

saldo que aparece nas demonstrações contábeis relativos à conta “Depreciação Acumulada” foi 

constituído no ano de 2004, mantendo-se inalterada até o exercício de 2008. 

 

Verificamos que a empresa concentra parte relevante de suas transações com empresas ligadas 

à marca “BELLA GULA” (Bella Gula Franquias Ltda – CNPJ 72205131/0001-16) a qual tem como 

proprietário o Sr. Bernardo Thomaz (sócio da Deliciarte Com Alim Ltda de março/2004 a março/2008), 

informação constante no site da empresa  http://www.bellagula.com.br/empresa.as .  As contas 

representativas das empresas franqueadas da marca “BELLA GULA” figuram no BALANÇO 

PATRIMONIAL, no ativo grupo ATIVO-CIRCULANTE-CLIENTES”,  acrescidas em sua 

nomenclatura da sigla “BG”.  

Os registro do grupo ATIVO “1.1.1.2 DUPLICATAS A RECEBER”, dos BALANÇOS 

PATRIMONIAIS (2006 – 2009), evidenciam um volumes relevante de transações com as empresas 

franqueadas da marcar “BG”: Abaixo apresentamos as transações do mês de dezembro de cada ano:  

  

Empresas franqueadas da marca "Bella Gula"

dez/06 dez/07 dez/08 mai/09

Azucar Comerciio de Alimentos Ltda 4.313,73          5.135,94        7.735,08        9.134,71        

B & D Show Com de Alimentos 4.636,81        5.474,79        7.657,44        

C&F Confeitaria Ltda 5.615,78          4.074,56        3.386,82        2.468,76        

Crazy Cookies Com de Alimentos Ltda 16.202,73        17.087,51      17.904,78      22.417,29      

Doce Momento Com Alim Ltda 7.042,25          8.156,44        6.756,66        8.456,01        

Docemoda Com Alimentos Ltda 10.686,19        11.487,82      13.134,48      20.553,14      

Fabulare Com Alim Ltda 6.955,45        10.284,34      4.667,78        

Faixa Preta Com Alim Ltda 3.237,98          2.478,25        3.947,23        4.334,49        

GKF Com Alim Ltda 16.969,16      15.828,55      

Gustha Com de Alim Ltda 5.534,47          3.884,43        4.412,14        5.664,93        

MCSM Com Alim Ltda 8.186,50          5.587,08        5.395,03        

Telle Gulla Com Alimentos Ltda 28.309,15        32.602,92      31.372,44      28.881,06      

TOTAL 89.128,78        102.087,21    121.377,92    135.459,19    

% 62,12% 54,51% 64,59% 72,91%

Total das Vendas 143.471,87      187.275,99    187.931,65    185.796,81     
 

Verificamos a constituição de crédito junto a empresa “PADARIA LISTO LTDA”, no ano 

de 2008, sendo que, constam pagamentos parciais do referido crédito, através de cheques emitidos pelo 

Sr. Rodrigo Maltez (sócio da Deliciarte Com Alim Ltda, de Março/2004 a Outubro/2006). Conforme 

verifica-se nos últimos demonstrativos contábeis disponibilizados para análise, em 31/05/2009 o 

referido CRÉDITO ($ 16.944,78) ainda estava pendente de quitação. 

É importante ressaltar que a empresa “PADARIA LISTO LTDA” integra o rol de clientes da 

empresa Deliciarte Ltda com um volume relevante de transações, conforme demonstra-se: 

 

http://www.bellagula.com.br/empresa.as
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ANO 2007 2008

FATURAMENTO 1.836.660,64    2.009.573,82   

EMPRESA

2007 2008

Padaria Listo 303.657,20       196.049,14      

% S/ FATURAMENTO 16,53% 9,76%

Volume de Compras 

 
 

Dentre os diversos “financiamentos” e “empréstimos” registrados nas Demonstrações 

Contábeis dos anos de 2006 a 2008, verificamos a constituição de passivos em nome de empresas e 

pessoas físicas relacionadas à carteira de clientes da empresa., conforme relação apresentada no item 

3.04.02. 

Ao final do mês de MAIO/2009, foram registrados nos Livros Contábeis e Balancete de 

Verificação os seguintes saldos de empréstimos desta natureza: 

 

conta nº

 ( $) saldo em 

maio/09 

Empréstimo Bernardo Henrique Thomaz 2.1.1.7.01.0004     209.300,00 

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.1.1.7.01.0005 -                

Empréstimo Marca Bella Gula 2.1.1.7.01.0006 1.400,00       

Empréstimo Marcelo Predebom 2.1.1.7.01.0007 31.500,00     

Fonte: Livro Razão nº 8 (fl. 236/241)

Grupo: PASSIVO CIRCULANTE - Empréstimos

 

 

conta nº

 ( $) saldo 

em maio/09 

Empréstimo B&D SHOW OPER 2.3.1.1.01.0008 52.140,68    

Empréstimo Padaria Listo 2.3.1.1.01.0012 59.333,67    

Empréstimo Crazy Cookies - Oper 2.3.1.1.01.0011 36.383,85    

Fonte: Livro Razão nº 8 (fl. 254/256)

Grupo: PELP - Empréstimos

 

 

Dentre os diversos fatores que possam ter desencadeado a atual situação econômico-

financeira da empresa pode-se dar ênfase ao alto custo de produção. 

É importante referir que não se constatou nos registros contábeis constituição de “Provisão 

para Devedores Duvidosos” o que nos leva a crer que o grau de inadimplência foi irrelevante.  

Outro fator positivo refere-se ao ciclo operacional da empresa, pois verificamos que o Prazo 

Médio de Recebimento das Vendas (PMRV) é inferior ao Prazo Médio de Pagamento das Compras 

(PMPC), concluindo-se que o ciclo operacional se finalizava antes do prazo para pagamento dos 

fornecedores (em média), ou seja, teoricamente, a empresa obtinha o retorno do investimento antes 

mesmo de iniciar a cobertura dos custos da matéria prima aplicada na produção. 

2005 2006 2007 2008

PMPC (nº dias) 36,38                       34,08                       38,34                        52,10                        

GRUPO 2005 2006 2007 2008

PMRV (nº dias) -                           5,29                         12,00                        18,55                        

Prazo Mêdio de Recebimento das Vendas

Prazo Médio de Pagamento das Compras
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  Observamos que as demonstrações contábeis de RESULTADO DO EXERCÍCIO não 

diferenciavam as contas de despesas relacionadas à fabrica e aquelas originárias da parte administrativa, 

o que consideramos uma falha contábil, pois, em se tratando de uma indústria, não é possível proceder a 

correta composição do preço final de cada produto sem que se possa quantificar o quanto de custo cada 

produto consome, desde mão-de-obra, matéria-prima e gastos gerais de fabricação (luz elétrica, 

embalagens etc...). 

Verifica-se, através dos Demonstrativos de Resultado do Exercício, que a relação dos 

CUSTOS (Impostos e CMV) com o valor total do FATURAMENTO esteve sempre acima do patamar 

de 70%, chegando a atingir, no ano de 2008 o percentual de 88,64%.  

 

EXERCÍCIO VENDAS CUSTO %

BRUTAS DAS VENDAS

2005 1.237.303,87    887.102,87       71,70%

2006 1.407.107,19    1.109.493,00    78,85%

2007 1.836.660,54    1.373.610,97    74,79%

2008 2.009.573,82    1.781.287,72    88,64%  

 

Da composição do CUSTO DAS VENDAS destaca-se o custo com a aquisição de 

MATÉRIA PRIMA, o qual quantifica percentual expressivo, tanto em relação ao montante dos custos, 

como em relação ao montante de VENDAS (Brutas). Demonstra-se:  

 

EXERCÍCIO VENDAS CUSTOS COMPRA

BRUTAS DAS VENDAS MP VENDAS CUSTOS

2005 1.237.303,87    887.102,87       847.211,20       68,47% 95,50%

2006 1.407.107,19    1.109.493,00    966.759,69       68,71% 87,14%

2007 1.836.660,54    1.373.610,97    1.188.173,17    64,69% 86,50%

2008 2.009.573,82    1.781.287,72    1.516.011,38    75,44% 85,11%

RELAÇÃO % COMPRA MP

 

Conforme demonstra-se no quadro abaixo, nos anos de 2006 e 2008 o total do faturamento 

anual não consegue cobrir o total das despesas relacionadas ao Custo das Vendas (Impostos e CMV) e 

as Despesas com Pessoal  (parte das despesas operacionais). 

 

EXERCÍCIO VENDAS CUSTOS DESPESAS RELAÇÃO 

BRUTAS DAS VENDAS DE PESSOAL TOTAL %

2005 1.237.303,87    887.102,87       277.501,23          1.164.604,10    94,12%

2006 1.407.107,19    1.109.493,00    365.514,40          1.475.007,40    104,83%

2007 1.836.660,54    1.373.610,97    275.094,62          1.648.705,59    89,77%

2008 2.009.573,82    1.781.287,72    452.458,22          2.233.745,94    111,16%

 

  A escassez de recursos próprios obrigou a empresa a buscar outras fontes para financiar sua 

operacionalidade, sendo que, a partir do exercício de 2005 constam registros nos Grupos Passivo 

Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo de valores referente a EMPRÉSTIMOS e 

FINANCIAMENTOS, os quais apresentaram a seguinte evolução ao longo do período de análise: 
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2005 2006 2007 2008

Empréstimos e Financiamentos CP 17.238,61     14.906,44     52.627,71     84.460,01        

Empréstimos e Financiamentos LP 50.214,88     162.651,79   195.227,74   479.783,77      

Soma 67.453,49     177.558,23   247.855,45   564.243,78      

Passivo Exigível Total 336.921,21   518.680,78   648.530,86   1.294.869,21    

Relação % 20,02% 34,23% 38,22% 43,58%  

 

Verificou-se, também, a ocorrência de parcelamento dos tributos devidos, o que gerou um 

saldo relevante no Grupo Passivo Exigível a Longo Prazo, conforme demonstra-se: 

 

2005 2006 2007 2008

Parcelam Imp/Contribuições LP 10.701,73      14.038,80      2.837,28           

Parcelam Imp/Contribuições CP 168.945,44    143.523,90    201.095,20    188.556,81       

Soma 168.945,44    154.225,63    215.134,00    191.394,09       

Passivo Exigível Total 336.921,21    518.680,78    648.530,86    1.294.869,21    

Relação % 50,14% 29,73% 33,17% 14,78%

 

 

A dependência do capital de terceiros, o custo dos valores originários de financiamentos e 

empréstimos, os sucessivos parcelamentos dos tributos, bem como a inadimplência e o atraso no 

cumprimento destas obrigações, geraram um aumento relevante das despesas não operacionais, as quais 

são representadas nos Demonstrativos de Resultado dos Exercícios com a seguinte evolução: 

  

GRUPO 2006 2007 2008

Despesas Bancárias 12.656,14 30.138,12 85.630,41

Juros Pagos 1.230,19 2.814,96 45.218,90

Juros e Encargos c/ Emprest e Financ 4.823,72 32.576,61 8.535,03

Multas Pagas p/ Atraso 5.489,09 16.497,11 5.829,22

Soma 24.199,14 82.026,80 145.213,56

% de variação anual (base 2006) 239% 500%  

 

Isso posto, concluímos que a empresa Deliciarte Industria e Comércio de Alimentos LTDA 

se por um lado, ao longo do período de análise, tenha apresentado uma variação positiva no seu 

faturamento, uma baixa ou inexistente taxa de inadimplência em relação a sua carteira de clientes e uma 

boa capacidade de geração de fluxo de caixa,  por outro lado, apresentou falha em sua política de preço e 

controle dos custos relacionados à produção. 

Os registros contábeis não representam corretamente os estoques de Matéria Prima e de 

Produtos Prontos, tendo em vista a inexistência de um controle periódico de estoques, o que reflete 

diretamente na quantificação efetiva do Custo das Mercadorias Vendidas, bem como na alocação dos 

respectivos custos a cada produto fabricado. 

Tais fatos influenciaram diretamente a geração de uma receita de vendas insuficiente para 

cobria a totalidade dos custos de produção, resultando assim na apuração de sucessivos prejuízos 

operacionais, na dependência excessiva de capital de terceiros, no elevado grau de endividamento e na 

impossibilidade de cumprimento de seus compromissos relacionados ao parcelamento de tributos e 

financiamentos bancários. 


