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FALÊNCIA DE 

INTERFIX DO BRASIL LTDA. 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA 

DE INTERFIX DO BRASIL 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, 27 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    



 

 FALÊNCIA DE INTERFIX DO BRASIL 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, juntada aos autos às fls. 1517/1532, apurou que a Falida se 

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

seu Índice de Liquidez Geral, que mede a capacidade de pagamento da Empresa a curto 

prazos, era de apenas 0,34, no exercício de 2015 e 0,25 no exercício de 2016, ou seja, às 

vésperas da Falência, a Falida possuía condições de honrar com apenas vinte e cinco centavos 

para cada um real devido aos seus credores. 

 Ademais, a análise dos balanços examinados pela perícia, revelou 

que a Falida operava com capitais de trabalho negativo, sendo o montante de R$ 

9.164.899,39 (nove milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e nove reais e 

trinta e nove centavos) no exercício de 2016 e R$ 8.013.863,49 (oito milhões, treze mil, 

oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos) no exercício de 2015. O Capital 

de Trabalho é igual ao ativo menos passivo, sendo uma equação aritmética utilizada para 



verificar o uso de capital de terceiros pela empresa. No caso dos autos, o expressivo resultado 

negativo nas contas da Falida, indica que a mesma vivenciava uma situação de total 

desiquilíbrio em suas contas, sendo totalmente dependente do capital de terceiros para operar. 

 Conforme conclui o Sr. Perito “a Devedora já estava em estado 

falimentar” quando da decretação de falência. 

  

 II – DA CONDUTA DOS FALIDOS: 

 

 No Laudo Pericial Contábil, o Sr. Perito Contábil informa que a 

Falida mantinha sua escrituração contábil no período periciado, de 1º/01/2015 até a data da 

decretação de falência. Contudo, os livros diários apresentados estavam assinados, mas não 

continham a autenticação da Junta Comercial, o que se constitui em mera irregularidade. 

 Refere ainda que o Sr. Perito a ausência dos livros fiscais, que não 

foram apresentados à perícia, contudo, tais livros não são considerados obrigatórios para os 

efeitos do artigo 178 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, visto que os livros contábeis 

obrigatórios são o livro diário e o registro de inventário. A ausência de escrituração contábil 

em infração fiscal, e não penal. 

 Ademais, o Sr. Perito Contábil referiu no Laudo em testilha, que 

não foi localizado o Registro de Inventário de Bens e Mercadorias, o que se constitui, em 

tese, em delito falimentar previsto no referido artigo 178 Lei nº 11.101/2005. 

 O Laudo Pericial Contábil informa ainda a existência de 

discrepância entre os bens relacionados no pedido de Recuperação Judicial e aqueles 

arrecadados na Falência, conforme se verifica às fls. 07/08 daquele Laudo. Após a conclusão 



do Laudo Pericial, o caminhão Volkswagen/8. 150E Placa ITE 3344, foi arrecadado e 

alienado no processo falimentar. 

 O Sr. Perito Contábil informa ainda a existência de irregularidade 

em relação à avaliação dos bens, que não tiveram os seus valores registrados na 

contabilidade, como segue: 

“Além das irregularidades acima, a periciada fez uma avaliação 

dos bens pelo Engenheiro Mecânica Carlos Eduardo Szyszko 

Maier, CREA/RS nº. 14.9278, conforme relação de fls. 488/496 

dos autos, em 05.05.15, cuja avaliação foi juntada aos autos com 

valores não registrados na contabilidade. 

A título de exemplo, na conta dos “Veículos”, as avaliações 

somam R$ 482.622,00, mas os registros contábeis indicam o 

saldo de R$ 278.340,04, comprovando a falta do registro da 

diferença de R$ 204.281,96, portanto, a contabilidade tem um 

valor a menor do que informado nos autos.”. 

 

 Já nas fls. 12 do Laudo Pericial, o Sr. Perito refere que a Falida 

elaborou balanços com dados inexatos, pois teriam lançado em torno de R$ 10.300.000,00 

(dez milhões e trezentos mil reais) a débito da conta Prejuízos Acumulados e a créditos de 

contas do Ativo Circulante na passagem do exercício de 2014/2015. 

 Afora os fatos levantados na perícia contábil, não chegaram ao 

conhecimento desse Administrador Judicial ou do Juízo Falimentar quaisquer notícias da 

prática de atos ilícitos pelos Falidos. 

 

 III – CONCLUSÃO: 

 

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

doente terminal, sendo a decretação de quebra medida que se impunha; b) os fatos constantes 



desse relatório, extraídos dos elementos apurados na Perícia Contábil devem ser levados ao 

conhecimento do Ministério Público para eventual abertura de inquérito policial, a critério 

daquele Órgão. É o relatório!!! 

  

 NOVO HAMBURGO, 27 DE AGOSTO DE 2018. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    

 


