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FALÊNCIA 

Processo n° 0003124-79.2014.8.26.0299 

2ª Vara do Foro da Comarca de Jandira/SP 

 

 

D.F.M. INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. 

(“Massa Falida”) 

 

 

CONTA DEMONSTRATIVA DA 

ADMINISTRAÇÃO 

(Art. 22, inciso III, alínea “p” da Lei 11.101/2005) 
 

 

 

RELATÓRIO INICIAL  

 

 

 
MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. 

Responsável Técnico: Mauricio Galvão de Andrade 
Administrador de Empresas - CRA/SP 135.527 

Contabilista - CRC/SP 1SP 168.436 
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I. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:  

 

Antes de adentrar ao tema deste relatório, cumpre a esta 

Administração Judicial apresentar breve histórico do processo até aqui: 

 

✓ O pedido de Recuperação Judicial foi protocolizado pela 

Recuperanda em 27/05/2014 e o processamento foi deferido em 

25/09/2014 (fls. 421/423) e publicado em 29/10/2014; 

✓ O Quadro Geral de Credores foi consolidado pela Administração 

Judicial e homologado pelo MM. Juízo em 13/04/2016, por meio da r. 

decisão de fls. 1771/1775; 

✓ O Plano de Recuperação Judicial foi aprovado na Assembleia 

Geral de Credores realizada no dia 19/04/2016 e homologado por 

meio da r. decisão publicada no DJE em 05/08/2016; 

✓ PAGAMENTOS AOS CREDORES: (i) O pagamento dos credores 

trabalhistas foi realizado logo após o deferimento da recuperação 

judicial; (ii) O 1º (primeiro) pagamento semestral aos demais credores 

listados no PRJ ocorreu em abril/2017; (iii) O 2º (segundo) pagamento 

semestral foi realizado em outubro de 2017; (iv) O 3ª (terceiro) 

pagamento estava previsto para abril de 2018, porém, foi 

inadimplido pela, até então, Recuperanda que, apesar 

devidamente cientificada, manteve-se inerte; 

✓ Em diligência à sede da empresa em 03/05/2018, foi constatado que 

a empresa estava com a produção paralisada; 

✓ Em nova diligência, realizada em 04/06/2018, a equipe da 

Administração Judicial constatou que estavam sendo retirados da 

fábrica, equipamentos de grande porte, inclusive com o uso de 

“guindastes”, o que indicava um flagrante “esvaziamento” dos ativos 

e equipamentos da empresa. Na oportunidade foi requerida a 

lacração da empresa (2940/2941). O pedido foi deferido (2835) e a 

lacração foi realizada em 07/06/2018 (2966); 
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✓ Após recomendação da Administração Judicial (2937/2941) e o 

transcurso “in albis” do prazo para manifestação da Recuperanda (fls. 

3047), em 29/06/2018 (fls. 3203/3207), foi decretada a Falência da 

empresa e dentre outras determinações: (i) Arrecadação e avaliação 

dos bens; (ii) fixação do termo legal para 90 dias do primeiro protesto; 

Apresentação da relação de credores e cumprimento do art. 104 da 

LREF, pelos sócios da Falida; 

✓ A arrecadação foi realizada (fls. 3208/3232) e complementada às fls. 

3547/3597, com a juntada do inventário de livros arrecadados, a 

avaliação de máquinas e equipamentos e do imóvel sede da Falida.  

Na oportunidade foi requerida a expedição de ofício ao Oficial de 

Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de 

Barueri/SP, objetivando a averbação da arrecadação nas matrículas 

n.os 1.781, 1.862, 1.863, 1.864, 44.919, 61.879 e 61.880; 

✓ O cumprimento do art. 104 da LREF foi efetivado pelos sócios às fls. 

3380/3381 e 3539/3540, respectivamente. 

 

Apresentado o histórico do processo, cumpre ressaltar que, no 

momento a Massa Falida dispõe recursos suficientes para o pagamento de 

despesas. Ocorre que, ainda não forem liberados pelo MM. Juízo para utilização 

no pagamento das despesas essenciais. 

Sendo assim, considerando os princípios da celeridade e da 

economia processual previstos no parágrafo único do Art. 75, parágrafo único,  

da Lei 11.101/051, e para que haja maior clareza na prestação de contas, o 

movimento financeiro da Massa Falida será controlado por meio do 

demonstrativo do movimento de caixa, a partir de contas de receitas e despesas 

demonstradas da mesma forma, podendo sofrer alterações de acordo com a 

necessidade.  

 

                                         
1 Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar 
a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. 

Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. 
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II. DA LACRAÇÃO, ARRECADAÇÃO E AVALIAÇÃO: 

 

Em atendimento ao determinado às fls. 2932 dos autos digitais, foi 

cumprido mandado de lacração do imóvel da Falida por Oficial de Justiça na 

presença da Administração Judicial e do sócio da Falida, em 07/06/2018 (2966). 

A arrecadação foi realizada (fls. 3208/3232) e complementada às fls. 

3547/3597, com a juntada do inventário de livros arrecadados e a avaliação de 

máquinas e equipamentos e do imóvel sede da Falida.  Na oportunidade foi 

requerida a expedição de ofício ao Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 

Documentos da Comarca de Barueri/SP, objetivando a averbação da 

arrecadação nas matrículas n.os1.781, 1.862, 1.863, 1.864, 44.919, 61.879 e 

61.880. 

 

 

III. DAS DESPESAS DA MASSA FALIDA ANTECIPADAS PELA 

ADMINISTRADORA JUDICIAL  

 

A Administradora Judicial apresenta abaixo o total das despesas 

antecipadas por seu escritório desde a convolação em Falência (30/06/2018) até 

dezembro/2018: 

 

 

Despesas - até Dezembro/2018 
Processo n°: 0003124-79.2014.8.26.0299 - Falência 

Requerente: D.F.M Indústria Química LTDA. 

Data Histórico Debito Crédito Saldo 

07/06/2018 Inventário (José Miguel de Paula) -100,00    -R$ 100,00 

07/06/2018 Inventário (Fabiano de Freitas) -100,00    -R$ 200,00 

07/06/2018 Inventário (Paulo Sebastião da Cruz) -100,00    -R$ 300,00 

10/07/2018 Inventário (Aldo Antônio de Lima) -200,00    -R$ 500,00 

11/07/2018 Inventário (José Miguel de Paula) -300,00    -R$ 800,00 
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Data Histórico Debito Crédito Saldo 

25/07/2018 Inventario (Fabio Alves Vieira) -100,00    -R$ 900,00 

26/07/2018 Digitalização dos Autos -868,00    -R$ 1.768,00 

06/12/2018 Boleto - Emissão de ART (Avaliação do Imóvel) -82,94    -R$ 1.850,94 

20/09/2018 Vigilância e Depositário (Setembro/2018) -11.000,00    -R$ 12.850,94 

09/10/2018 Vigilância e Depositário (Outubro/2018) -11.000,00    -R$ 23.850,94 

09/11/2018 Vigilância e Depositário (Novembro/2018) -11.000,00    -R$ 34.850,94 

19/12/2018 Vigilância e Depositário (Dezembro/2018) -11.000,00    -R$ 45.850,94 

Total Despesas Dezembro/2018 -R$ 45.850,94 

* Valores expressos em Reais (R$) 

 

Conforme demonstrado na tabela acima, o saldo em caixa é de -R$ 

45.850,94 (quarenta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e quatro 

centavos), considerando que todas as despesas foram pagas pelo escritório da 

Administração Judicial. 
 

 

IV. DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS: 

 

a. Diárias de ex-empregados que auxiliaram na identificação dos bens e 

produtos químicos: 

 

Durante a arrecadação, tornou-se necessário o pagamento de diárias 

a alguns ex-empregados da Falida que auxiliaram a Administração Judicial na 

identificação de máquinas, equipamentos e produtos químicos que estão no 

parque fabril. Tais pagamentos foram descritos no quadro acima como 

“Inventário” e deverão ser reembolsados (DOC. 1). 

 

 

b. Digitalização dos Autos: 

 

Objetivando tonar a tramitação do processo mais célere e econômica 

a Administração Judicial apresentou requerimento para digitalização dos autos 

e conversão para a tramitação por meio eletrônico. 
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Considerando o deferimento do pedido a Administração Judicial tratou 

de digitalizar os 15 volumes dos autos e a despesa foi descrita no quadro acima 

como “digitalização dos autos” e deverá ser reembolsada (DOC. 2). 

 

 

c. Vigilância e Depositário: 

 

Considerando as dimensões do imóvel (área construída superior a 

4.800,00 m²); com localização em área cercada por uma favela (e com real risco 

de invasão), os riscos de acidentes ambientais, à saúde e a segurança das 

pessoas que inadvertidamente ingressassem no imóvel assim como às que 

residem no entorno, devido à existência de produtos químicos no imóvel, a 

Administração Judicial, após consultar empresas especializadas e seus 

altíssimos custos, tratou de contratar os serviços de Vigilância e Depositário junto 

ao Sr. João Mutti Sobrinho (DOC. 3). 

Cumpre consignar que, os serviços de vigilância são fornecidos no 

ininterruptamente no período de 24 (vinte e quatro horas) por dia, por 2 (duas) 

pessoas em turnos alternados de 12 (doze) horas. 

No entanto, objetivando trazer maior transparência à contratação, a 

Administração Judicial junta ao presente relatório, além do orçamento elaborado 

pelo Sr. João Mutti, 2 (dois) outros elaborados por empresas de segurança que 

autuam no ramo (DOC. 4). 

Sobre os orçamentos fornecidos pelas empresas, resta destacar que: 

(i) não englobam os serviços de depositário; (ii) o menor orçamento representa 

quase o dobro do valor pago atualmente. 

Assim, levando-se em conta que os pagamentos vêm sendo feitos 

pelo escritório da Administradora Judicial, tais pagamentos foram descritos no 

quadro acima como “Vigilância e Depositário” e deverão ser reembolsados 

(DOC. 5). 
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CONTAS A PAGAR (Serviços em Andamento): 

 

A Administradora Judicial apresenta abaixo o total das Contas a Pagar 

para o mês de janeiro de 2019: 

 

Contas a Pagar  
Processo n°: 0003124-79.2014.8.26.0299 - Falência 

Requerente: D.F.M Indústria Química LTDA. 

Data Histórico Saldo 

 10/01/2019 Vigilância e Depositário (Janeiro/2019) R$ 11.000,00 

  Avaliação de Bens (já realizada) R$ 10.000,00 

Valor Total **R$ 21.000,00 
* Valores expressos em Reais (R$) ** Valores Provisórios 

 

Conforme demonstrado na tabela acima, já estão provisionados no 

caixa de Contas a Pagar para o mês de Janeiro de 2019 os pagamentos 

descritos acima no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), além de outras 

despesas que possam ocorrer.  

 

 

V. DO CAIXA GERAL 

 

 

A tabela “Caixa Geral” apresentada abaixo, mostra todo o movimento 

financeiro da Massa Falida desde a convolação da Recuperação Judicial em 

Falência (30/06/2018) até dezembro/2018. 

 

Caixa Geral 
Processo n°: 0003124-79.2014.8.26.0299 - Falência 

Falida: D.F.M Indústria Química LTDA.  

Data Histórico Débito Crédito Saldo 
04/06/2018 ** Saldo Conta Corrente - Banco Bradesco   83.384,16 83.384,16 

05/06/2018 ** Saldo Conta Corrente - Banco Itaú   2.761,89 86.146,05 

05/06/2018 ** Saldo Conta Corrente - Banco do Brasil   197,85 86.343,90 

05/06/2018 ** Saldo Conta Corrente - Banco Daycoval   167,69 86.511,59 

05/06/2018 Depósito Judicial Mapfre - Conta nº 4900126724800    506.400,13 592.911,72 

07/06/2018 ** Saldo Conta Corrente - Banco Bradesco   12.615,75 605.527,47 

08/06/2018 ** Saldo Conta Corrente - Banco Itaú   0,07 605.527,54 

  Total  605.527,54  
 *Valores expressos em Reais (R$) ** Valores aguardando transferência para a Conta Judicial 

mailto:mga@mgaconsultoria.com.br


 

 

8 

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550, Cj. 613, São Paulo/SP – CEP 04711-130 
Tel: (11) 3360-0500 - mga@mgaconsultoria.com.br 

 

A Administradora Judicial ressalta que, ante a impossibilidade de 

utilização do caixa disponível, vem utilizando recursos de seu escritório para a 

antecipação das despesas necessárias a administração do processo de 

Falência, porém tal utilização vem comprometendo seu fluxo de caixa. 

 

 

VI. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – ATÉ ABRIL/2018: 

  

O último Relatório Mensal de Atividades apresentado durante a 

Recuperação Judicial, referia-se ao mês de fevereiro de 2018. Seguem anexos 

os demonstrativos contábeis mensais até a data da convolação em falência, 

conforme DOC. 6, anexo. 

 

 

VII. DAS DEMAIS CONSIDERAÇÕES  
 

 

A Administradora Judicial informa que, todos os documentos 

inerentes à movimentação financeira ora apresentada, estão disponíveis para 

consulta perante a Administradora Judicial. 

A Administradora Judicial vem acompanhando o andamento do 

processo de falência e fornecendo todo o apoio possível a r. serventia do 2º 

Ofício do Foro da Comarca de Jandira/SP.   

 

A Administradora Judicial ressalta que, em seu website 

www.mgaconsultoria.com.br, na aba “Painel do Credor”, será mantida plataforma 

com informações aos credores, contendo as principais peças deste processo de 

falência. 

O escritório da Administradora Judicial está à disposição para 

atendimento aos credores e interessados no e-mail: 

fldfm@mgaconsultoria.com.br ou pelo telefone: (11) 3360-0500. 
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VIII. ENCERRAMENTO 
 

 

 

Nada Mais - Dando por encerrado este trabalho, apresentamos o 

RELATÓRIO INICIAL contendo a Conta Demonstrativa da Administração, nos 

termos do Art. 22, III, “p” da Lei 11.101/05, estando convictos de haver cumprido 

sua missão de forma plena e satisfatória. 
 

 

Jandira – SP, 19 de dezembro de 2018. 

 

 

MGA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA.         
Mauricio Galvão de Andrade   
Responsável Técnico 
CRA SP nº 135.527 CRC1SP n° 168.436/O-0 
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