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PROCESSO Nº 1.18.0000693-4 

FALÊNCIA DE 

CENTRAL MYX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA DE 

CENTRAL MYX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 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. 

 

 ANTÔNIO PRADO, 06 DE MAIO DE 2019. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    



FALÊNCIA DE CENTRAL MYX INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES EIRELI 

 

 

 

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

 

 

 I – DAS CAUSAS DA FALÊNCIA: 

 

 A Falida impetrou pedido de autofalência em data de 03 de 

setembro de 2018 alegando, em suma, que a partir do ano de 2016 a produção e o comércio 

de rações foi se tornando cada vez mais inviável, mas que a empresa, confiando na reversão 

desta situação, continuou a fabricação de seus produtos “mesmo com prejuízo operacional 

crescente”. Aduziu que a situação não se reverteu até a data da autofalência, mas ao contrário, 

tornou-se cada vez mais delicada, referindo a existência de dívidas acumuladas junto a 

bancos e fornecedores, “estoques obsoletos, equipamentos obsoletos e indenizações 

trabalhistas”. 

 Na inicial do pedido de falência, a Falida informou que seu 

passivo perfazia R$ 12.880.187,77, “sendo R$ 6.547.356,21 para com instituições 

financeiras, empréstimos para pessoa física no valor de R$ 2.932.500,00, o importe de R$ 

9.547,13 em tributos, R$ 319.028,68 de obrigações trabalhistas, adiantamentos a clientes no 

valor de R$ 92.080,70 e R$ 5.741.987,58 devidos a fornecedores”. 



 Referiu ainda o falecimento do sócio Cláudio Baldin em julho 

daquele ano, aduzindo que a empresa já se encontrava em dificuldades a alguns anos “sendo 

que, infelizmente, a gestão financeira do então sócio não foi suficiente para reduzir o 

endividamento”. Noticiou a existência da emissão de títulos de crédito sem a respectiva 

entrega das mercadorias, postulando a sustação dos protestos dos mesmos para evitar 

prejuízos aos clientes. 

 Segundo a Falida, a empresa foi administrada pelo falecido 

Cláudio de 1º/11/2000 a 17/07/2018 e por sua esposa e também sócia, Tatiana Subtil de 

Vargas Baldin de 17/07/2018 até a data da Falência. 

 A Perícia Contábil realizada nos livros e documentos arrecadados 

no Processo Falimentar, juntada aos autos às fls. 1602/1641, apurou que a Falida se 

encontrava em situação de total insolvência quando da decretação de quebra, uma vez que 

seu índice de liquidez corrente, que era de 1,56 em 31/12/2016, quando ela tinha capacidade 

para pagar todas as suas obrigações a curto prazo e ainda ficaria com uma sobra de recursos 

superior a R$ 4.300.000,00, despencou para apenas 0,36 em 31/07/2018, ou seja, às vésperas 

da Falência, para cada R$ 1.000,00 em dívidas, a Empresa possuía condições de solver 

apenas R$ 360,00, ou 36% do total da dívida, restando 64% da dívida sem qualquer 

cobertura. 

 Segundo ainda consta do Laudo Pericial Contábil, em julho de 

2018, o passivo da Falida era de R$ 15.777.940,22 e o ativo cifrava-se em R$ 6.648.235,30, 

representando o passivo 2,37 vezes o valor do ativo, o que indica que a Falida, vendendo todo 

o seu ativo, não teria as mínimas condições de pagar todas as suas dívidas, o que é prova 

cabal da insolvência declarada na inicial, a qual ensejou a acertada decretação de quebra por 



este MM. Juízo. 

 

 II – DA CONDUTA DOS FALIDOS: 

 

 Conforme referido anteriormente, já na inicial do pedido de 

autofalência, a Falida confessou a emissão de títulos frios. No Laudo Pericial, notadamente a 

fls. 1607/1609, o Sr. Perito Contábil relacionou inúmeras baixas de títulos emitidos sem 

lastro em operações mercantis, corroborando a informação prestada na inicial e mais, 

demonstrando que a emissão de títulos de crédito sem lastro em operações mercantis era 

prática comum na Falida, como forma de obter recursos junto ao sistema financeiro. Segundo 

a Perícia (fls. 1613), a emissão de notas frias, sem o conhecimento dos clientes/sacados, 

gerou a emissão de duplicatas negociadas com o sistema financeiro no fabuloso importe de 

R$ 5.875.246,88. 

 Por outro lado, a contabilidade da Falida, segundo o Sr. Perito 

Contábil atendia os requisitos legais, nada havendo a acrescentar no aspecto. 

 Finalmente, a perícia relacionou a fls. 1611, bens que constam da 

contabilidade da Falida e que não foram arrecadados no Processo Falimentar. 

 

 III – CONCLUSÃO: 

 

 FACE AO EXPOSTO, concluímos que: a) a Falida era um 

doente terminal, sendo a decretação de quebra medida que se impunha; b) foram apurados, 

através da perícia contábil e das informações prestadas no próprio pedido de autofalência a 



prática, em tese, dos delitos falimentares previstos nos artigos 173, da Lei nº 11.101/05 e 172, 

caput, do Código Penal. Face a circunstância do falecimento do Sócio que geriu a Falida até 

60 dias antes da autofalência, o Requerente não tem condições de informar se houve a prática 

de crimes falimentares pela sócia remanescente, o que poderá ser eventualmente apurado 

através de inquérito policial, a critério do Ministério Público. É o relatório!!! 

 

 ANTÔNIO PRADO, 06 DE MAIO DE 2019. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


