
EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ESTÂNCIA VELHA - RS. 

 

PROCESSO Nº 1140003949-0 

FALÊNCIA DE 

POLYU POLIURETANOS LTDA. 

 

 

 

 

 

 O ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA 

DE POLYU POLIURETANOS 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. 

  

 ESTÂNCIA VELHA, 28 DE JUNHO DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL    

 



 

 FALÊNCIA DE POLYU POLIURETANOS 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. 560/585, apurou que a Falida encontrava-se 

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

Liquidez Corrente, que mede a capacidade de pagamento da Empresa a curto e médio prazos, 

era de apenas 0,07, no exercício de 2014, ou seja, às vésperas da Falência, a Falida possuía 

condições de honrar com apenas sete centavos para cada um real devido aos seus credores. 

Ressalte-se que, durante todo o período periciado (2010 à 2014), a Falida sempre apresentou 

Índice de Liquidez Corrente negativo, conforme se verifica no quadro constante do topo das 

fls. 569. 

 Ademais, o Índice de Liquidez Geral da Falida, que mede a sua 

capacidade de pagamento do curto ao longo prazos, mostrou a mesma evolução negativa do 

Índice de Liquidez Corrente, sendo de 0,74 no exercício de 2010, despencando ano a ano até 

atingir incríveis 0,14, o que equivale a dizer que a Falida possuía condições de solver com 



apenas catorze centavos para cada um real de dívidas que possuía no total, considerando o 

curto, o médio e o longo prazos. 

 Finalmente, o Índice de Garantia apurado pela perícia, aquele que 

mede a solvência geral empresa, corroborou as impressões deixadas pela análise dos demais 

índices, não restando quaisquer dúvidas de que a Falida não possuía as menores condições de 

prosseguir operando, eis que o mínimo aceitável para tal índice é 1 (abaixo de 1 a empresa 

está insolvente) e, no caso da Falida, no exercício de 2014, este índice era de 0,17. 

 Portanto, se a Falida vendesse todo o seu ativo, estaria longe de 

pagar o seu passivo, pois para cada um real devido, possuía garantias para cobrir apenas 

dezessete centavos em dívidas. 

 Certamente, pelos levantamentos periciais constantes das fls. 

571/572, se pode afirmar que a Falida foi uma empresa constituída sem o emprego de capitais 

próprios, girando seus negócios basicamente com capitais de terceiros – Bancos e 

fornecedores –, a custos altíssimos, o que fez explodirem seus custos de produção e 

financeiros, impedindo-a de ter lucros com a venda de seus produtos pois a receita líquida 

sempre se situou abaixo dos custos com os produtos vendidos. 

 Conforme aponta o Sr. Perito, às fls. 575 “a relação de Receita 

Líquida com o Custos dos Produtos Vendidos, evidencia um prejuízo já a nível de chão de 

fábrica, qual seja, imputar os custos administrativos. comerciais, financeiros e tributários, já 

apresentava prejuízo. O que equivale a dizer que valia mais apena não produzir nada, pois 

pelo preço que vendiam o produto, era inferior ao seu custo de produção”. 

 Afirma ainda o Sr. Perito que em nenhum dos exercícios que 

foram periciados o capital próprio era positivo, sendo que todo o capital de giro da Falida era 



de terceiros e que os demais índices ficaram prejudicados pela razão óbvia de que a empresa 

não gerava lucros e nem dispunha de patrimônio líquido.  

 Em suma, se pode afirmar com relativa certeza de que a causa 

primeira da insolvência e conseqüente decretação de falência da Devedora foi o fato desta não 

dispor de capital de giro próprio,utilizando-se de forma quase que exclusiva de capitais de 

terceiros para financiar suas atividades, o que gerou custos totalmente incompatíveis com a 

sua capacidade de gerar receitas através de sua atividade produtiva. 

  

 II – DA CONDUTA DOS FALIDOS: 

 

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

Falida mantinha sua escrituração contábil em perfeita ordem e dentro dos padrões exigidos 

pelas normas técnicas e legais. 

 Informou ainda o Sr. Perito que, do cortejo entre os bens 

arrecadados e aqueles lançados no ativo permanente da Falida, não foram encontradas 

divergências significativas, aduzindo na conclusão do Laudo Pericial que “pelas análises e 

verificações efetuadas, não encontramos evidências que possam incriminar seus gestores em 

crime falimentar”. 

 Assim sendo, não tendo chegado ao conhecimento desse 

Administrador Judicial ou do Juízo Falimentar qualquer notícia da prática de atos ilícitos 

pelos Falidos, se pode afirmar que não foram constatados, até o momento, indícios de crimes 

falimentares. A princípio, salvo se novos elementos em contrário aportarem nos autos, tudo 

indica que a Falência derivou de mera má gestão econômico-financeira dos negócios da 



Falida, nada havendo em desabono da conduta dos Falidos. 

 III – CONCLUSÃO: 

 

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

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

apurados, através da perícia contábil e de nosso acompanhamento no processo de falência, 

fatos, ou a prática de atos, que se constituíssem em indícios de crimes falimentares. 

 É o relatório!!! 

 

 ESTÂNCIA VELHA, 28 DE JUNHO DE 2017. 

 

 ERNESTO FLOCKE HACK 

 ADMINISTRADOR JUDICIAL 


