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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Vara Judicial da 
Comarca de Dois Irmãos – Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
 
 
 
 
Processo n° 145/1.11.0001907-6 
Relatório artigo 22, inciso III, alínea “e”, da LRE 
 
 
 
 
 
 
  A Massa Falida de Vandertim Beneficiamento de 
Calçados Ltda., devidamente representada pelo seu Administrador 
Judicial que abaixo subscreve, vem, muito respeitosamente, perante 
a elevada presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 22, 
inciso III, alínea “e”, da LRE, apresentar relatório circunstanciado 
sobre as causas e circunstâncias da falência, expondo e, ao final, 
requerendo o seguinte: 
 
  Trata-se de pedido de falência ajuizado em 21/10/2011, 
tendo a mesma sido decretada em 14/03/2013, fls. 110/113. Por 
força de Agravo de Instrumento n°7003917423, o feito ficou 
suspenso até 26/08/2013, culminando na ratificação da sentença 
em 20/11/2013, nas fls.277. O edital do artigo 99 foi devidamente 
publicado em 11/09/2015, conforme minuta das fls. 718/721. 
 
  Os falidos prestaram as suas declarações nas fls.589/592 
e entregaram os livros contábeis constantes na certidão da fl.284, 
os quais consistem apenas de livros relativos a escrituração fiscal. 
Das declarações prestadas, fato digno de nota é que atribuíram as 
causas da falência única e exclusivamente “ao fato de que suas 
receitas não estavam mais cobrindo os custos de produção”. 
 

A conduta dos falidos, no exercício das suas atividades, 
reflete o que vem acontecendo repetidamente no cluster calçadista, 
ou seja, o serviço de beneficiamento se sujeita a necessidade da 
empresa fabricante de mão de obra terceirizada, com expertise na 
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modelagem que será lançada no mercado. Esse fator gera uma 
instabilidade no fluxo de caixa das empresas de beneficiamento, que 
acabam inadimplindo os seus compromissos, tais como, impostos 
incidentes da folha de pagamento e faturamento, como também, na 
aquisição de matéria prima; gerando um ciclo vicioso, que sempre 
resulta na paralisação de atividades produtivas, no caso foi a 
decretação da falência. 

 
Por si só, a essa conduta não pode ser imputado 

qualquer crime falimentar, pois não há indícios nos autos, nem na 
perícia, que os gestores tenham utilizados de meios ruinosos para 
enriquecimento próprio, em detrimento de seus credores. 

 
Após a decretação da falência, os falidos têm se 

apresentado solícitos a todas as obrigações ensejadas na legislação 
falitária, contribuindo para o deslinde do feito. 
 
  A perícia realizada, conforme laudo juntado nas 
fls.730/733, concluiu pela inutilidade da documentação contábil 
apresentada pela empresa falida, eis que inexistente e a 
escrituração fiscal inconsistente “e a demérito das exigências legais 
de formalismo”, e pela falta da apresentação de diversos livros 
obrigatórios. 
 
  Pelos fatos acima mencionados, o Administrador Judicial, 
sem prejuízo do anteriormente exposto, entende que os sócios 
Vanderlei Goulart Timm e Rita de Cássia da Silva Timm incorreram 
no crime de “omissão dos documentos contábeis obrigatórios”, 
previsto no artigo 178, da Lei n° 11.101/2005. 
 
  POSTO ISSO, o Administrador Judicial requer a Vossa 
Excelência se digne de receber o presente relatório, juntamente 
com a cópia da perícia realizada especificamente para este fim, para 
após, determinar a intimação do Curador da Massa para se 
manifestar no feito e requerer o que entender por Direito. 
 
  Nestes termos, pede deferimento. 
  Dois Irmãos (RS), 01 de março de 2016. 
   
 
  Rui Carlos de Freitas Guerreiro 
  Advogado – OAB/RS n°25.965 


