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EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL DO 
FORO DA COMARCA DE EMBU DAS ARTES – ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
 
 
 
Processo n° 0004912-12.2014.8.26.0176 

Falência 

*00049121220148260176* 

 
 
 
 
 
 
 

MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, Contador, registrado 

no CRC SP sob n° 1SP 168436/O-0 e Administrador, 

registrado no CRA SP sob n° 135527, honrosamente 

nomeado como Administrador Judicial nos autos do processo 

na Falência da empresa: 

 
MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO FAIXA AZUL LTDA., 

 
após haver procedido as rotinas cabíveis, examinando tudo 

quanto julgou necessário e indispensável ao real 

desempenho de sua atividade, conforme determinado na 

alínea “e”, inciso III do art. 22 da LFR, submete à digna 

apreciação de V.Exa., o resultado de seu trabalho, 

consubstanciado no seguinte 

 
 

RELATÓRIO DE CAUSAS, 

CIRCUNSTÂNCIAS E RESPONSABILIDADE 

(Art. 22, III, “e” da Lei 11.101/2005) 
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1- DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 

A falida ajuizou pedido de recuperação judicial em 

05/05/2014, cujo processamento foi deferido em 28/10/14 (DJE 03/11/14). 

A falida deixou apenas uma de suas lojas aberta, com 

faturamento insignificante, quando comparado com as dívidas declaradas no balancete 

de 31/03/2014. 

A falida não entregou documentos e não indicou o local 

onde os mesmos se encontravam. Também não indicou a localização dos 

administradores da empresa, que nunca apareceram na sede durante o período de 

recuperação judicial. 

Após a recomendação do Administrador Judicial, 

acompanhada pelo Ministério Público, a recuperação judicial foi convolada em falência 

através da sentença de fls. 826/828 e o termo legal foi fixado na data de 06/02/2014. 

Oficiados os órgãos competentes, e a estes solicitando 

maiores informações e documentos da falida e seus sócios, o Administrador Judicial 

solicitou a prorrogação do prazo para a entrega deste relatório até que tais informações 

retornassem.  

Depois de receber informações suficientes para dar 

continuidade aos seus trabalhos, o signatário apresenta este relatório. 

 

2- DOS OBJETIVOS  
 
 

Em cumprimento do disposto no Art. 22, inciso III, alínea 

“e” da Lei 11.101/2005, o Administrador Judicial elaborou este relatório com os seguintes 

objetivos:  

 

 Informar sobre as causas e circunstâncias que conduziram à convolação 

da recuperação judicial em falência; 
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 Apontar a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observando o 

disposto no Art. 186 da Lei 11.101/2005. 

 
 
3- DAS CAUSAS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE LEVARAM À FALÊNCIA 

 
 

O Administrador Judicial discorre abaixo sobre as 

causas e circunstâncias que conduziram à convolação da recuperação judicial em 

falência. 

 

3.1- Da impossibilidade e inviabilidade econômico-financeira 

 

A Recuperação Judicial tem como finalidade básica a 

manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 

credores, conforme disposto no Art. 47 da LRF, abaixo transcrito:  

Art. 47. A recuperação judicial tem por 
objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica. 

No caso em tela, a falida mantinha a loja aberta sem 

efetuar nenhum esforço em prol da continuidade da empresa. Sequer existem 

administradores ou escritório administrativo no local ou qualquer informação sobre os 

mesmos.  

Quanto à manutenção do emprego, claramente a falida 

mantinha um gerente encarregado de abrir e fechar a loja e retirar produtos vencidos da 

prateleira, com a intenção de protelar o quanto possível o processamento da 

Recuperação Judicial. As outras duas funcionárias só estavam sendo mantidas por 

estarem em período de estabilidade.  

O faturamento da falida, na fase de processamento da 

recuperação judicial era inexpressivo, e certamente não cobria sequer as despesas. 

Nesse sentido, legisla a jurisprudência: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA E CONCORDATA. 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
ASSUMIDAS. CONVOLAÇAÕ EM FALÊNCIA. CABIMENTO. Trata-se de 
agravo de instrumento interposto em face da decisão que decretou a 
falência da ora agravante, consoante o disposto nos artigos 73, iv, 61, § 1º 
e 94, todos da lei n. 11.101/05. Conforme o artigo 47 da lei 11.101/2005, 
ilustrativo do princípio da preservação da empresa, a recuperação judicial 
objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade 
econômica. No entanto, a finalidade de tal instituto é de recuperar a 
sociedade empresária que demonstre ser viável a sua recuperação, ou 
seja, o referido instituto tem natureza preventiva, pois objetiva evitar a 
quebra. No caso, conforme ressaltado na decisão agravada, a parte ora 
agravante ajuizou pedido de recuperação judicial comprometendo-se a 
quitar a totalidade das dívidas bancárias, de curto e longo prazo e as 
dívidas com os fornecedores, em 60 pagamentos mensais, entre dezembro 
de 2007 e novembro de 2011. No entanto, ultrapassado o prazo, efetuou 
apenas dois depósitos judiciais, ambos em 2008. Assim, não cumprindo 
com as determinações mais elementares do plano de recuperação judicial, 
incide a regra esculpida no artigo 73 da lei 11.101/05. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70057818601, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa 
da Silva Tavares, Julgado em 31/07/2014) 
 
(TJ-RS - AI: 70057818601 RS , Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, 
Data de Julgamento: 31/07/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 08/08/2014) 
(Grifo nosso) 

 

 

Sendo assim, não apresentando a falida qualquer 

condição para a continuidade de suas operações, ficou amplamente configurada a 

sua inviabilidade econômico-financeira. Assim, nada mais restou senão a 

convolação da recuperação judicial em falência.  

 

 

3.2. Da não apresentação do Plano de Recuperação Judicial 

 

Consoante ao disposto no Art. 53, “caput” da LRF, “O 

plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável 

de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da 

recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, ...”. 
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Destarte, observando o disposto no Art. 73, inciso II, da 

LRF, “O Juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:” (...) “II- 

pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do Art. 53 desta 

Lei;” 

 

O plano de recuperação judicial não foi apresentado 

no prazo determinado, dando causa à decretação de falência, conjuntamente com 

as demeais determinantes abaixo.  

 

 

3.3- Das hipóteses de decretação de falência elencadas no Art. 94, III da LRF  

 

Em consonância com o parágrafo único do Art. 73 da 

LRF, a falência pode ser decretada por prática de atos previstos no inciso III do caput do 

art. 94 da LRF, in verbis: 

   

Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação 
judicial: 
(...) 
 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da 
falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação 
judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por 
prática de ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei. 
 
e 
 
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 
(...) 
III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de 
recuperação judicial: 
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio 
ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos; 
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de 
retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação 
de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; 
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o 
consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para 
solver seu passivo; 
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo 
de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor; 
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem 
ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu 
passivo; 
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f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos 
suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta 
ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal 
estabelecimento; 
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano 
de recuperação judicial. 
(Grifo Nosso) 

 

 

A Falida, à época Recuperanda, praticou quase a 

totalidade dos itens previstos acima, não havendo outra alternativa senão a 

convolação da recuperação judicial em falência. 

 

4- DA RESPONSABILIDADE PENAL DOS ADMINISTRADORES DA FALIDA 

 

Consoante ao disposto no Art. 22, III, “e” da Lei 

11.101/2005, cabe ao Administrador Judicial, em seu relatório, apontar a 

responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observando o disposto no Art. 186 da 

mesma Lei, que assim se transcreve: 

 

Art. 186. No relatório previsto na alínea e do inciso III do caput do art. 22 
desta Lei, o administrador judicial apresentará ao juiz da falência 
exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o 
procedimento do devedor, antes e depois da sentença, e outras 
informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros 
responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime 
relacionado com a recuperação judicial ou com a falência, ou outro delito 
conexo a estes. 

Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do 
contador encarregado do exame da escrituração do devedor. 

 

 

4.1- Dos tipos penais elencados na Lei 11.101/2005 

 

Os administradores da falida praticaram os seguintes 

atos que, no entendimento do administrador judicial, estão listados como tipos penais na 

Lei 11.101/20. A saber: 
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a) Ato Fraudulento - Art. 168 da Lei 11.101/2005 

 

 

Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, 
conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, 
ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, 
com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. 
 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
 

 

§ 1o A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: 

 

(...) 

V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de 
escrituração contábil obrigatórios. 

 

§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor 
manteve ou movimentou recursos ou valores paralelamente à 
contabilidade exigida pela legislação. 

(...) 

 

 

 

Ao alienar a maioria suas filiais por preço vil, 

às vésperas do pedido de recuperação judicial e após o termo inicial da 

falência, conforme mostram os contratos de compra e venda recentemente 

trazidos aos autos, os falidos e demais envolvidos podem ter praticado estes atos 

fraudulentos que resultaram em prejuízo aos credores, a saber, o esvaziamento 

do principal ativo da Massa Falida: a transferência de seus pontos comerciais.  

 

Os pagamentos dessas transferências de pontos 

não foram identificados nos registros contábeis e financeiros da empresa. Supõe-

se, então, a movimentação de recursos ou valores paralelamente à contabilidade 

exigida pela legislação, somando-se o fato de que os documentos de escrituração 

contábil obrigatórios foram ou destruídos ou ocultados ou inutilizados 

 causa de aumento de pena tipificada nos §§ 1º e 2º do Artigo 168. 
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Ao privilegiar o pagamento de alguns 

credores em detrimento de outros, após o deferimento do processamento 

da recuperação judicial – e após o termo inicial da Falência, conforme provam 

os incidentes de habilitação de crédito de n° 0004414-76.2015.8.26.0176 e n° 

0004438-07.2015.8.26.0176, os falidos supostamente praticaram 

FAVORECIMENTO DE CREDORES, tipo penal do Artigo 172 da Lei 11.101. 

 

 

b) Indução a Erro - Art. 171 da Lei 11.101/2005. 

 

 

Art. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no 
processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação 
extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os 
credores, a assembleia-geral de credores, o Comitê ou o administrador 
judicial: 
 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

 

Ao sonegar as informações solicitadas pelo 

Administrador Judicial e pelo Juízo quanto à localização dos documentos 

contábeis e do escritório administrativo da falida, assim como o paradeiro dos 

sócios administradores, há possível tipificação de conduta no Artigo supracitado. 

 

 

c) Desvio, Ocultação ou Apropriação de Bens - Art. 173 da Lei 11.101/2005 

 

 

Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor 
sob recuperação judicial ou à massa falida, inclusive por meio da aquisição 
por interposta pessoa: 
 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

 

A negociação das filiais (pontos comerciais), fato 

amplamente discorrido nos presentes autos, pode ser considerada como 
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tipificado no Artigo 173, em especial no que tange à apuração de aquisição por 

interposta pessoa. As conclusões sobre essa eventual prática tipificada poderão 

ser tiradas após o recebimento de informações já requisitadas por esse Juízo. 

 

 

5- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENVOLVIDOS 

 

O Administrador Judicial está apurando o envolvimento 

de terceiros e dos administradores em atos que possam ser considerados lesivos ao 

Direito dos Credores e à administração da presente falência (e também do anterior 

processamento da Recuperação Judicial). 

A apuração destas responsabilidades será feita em 

procedimento próprio, observado o disposto no artigo 130 da Lei 11.101. 

 

 

6 – DOS PEDIDOS 

 

Tendo apresentado acima o relatório sobre as causas 

e circunstâncias que conduziram à situação de falência, apontando a 

responsabilidade civil e penal dos envolvidos, nos termos do Art. 22, III, “e” da Lei 

11.101/2005, o signatario REQUER:  

 

 o processamento do presente relatório em apenso aos autos da Falência, 

informando que novas informações, documentos e conclusões poderão ser 

trazidos ao presente, em aditamento ao presente relatório. 

 
 

 a juntada ao presente, como parte integrante do relatório, os seguintes 

documentos: 

 

a) Relatório de Atividades da Recuperanda com recomendação da 

convolação em falência (DOC. 1) 

 

b) Petições relevantes (DOC. 2) 
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 digne-se V.Exa. determinar a intimação do Ministério Público para promover 

as ações penais competentes, nos termos do Art. 187 da Lei 11.101/2005, 

observando os prazos estabelecidos no § 1° deste mesmo artigo. 

Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a 
recuperação judicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de 
qualquer crime previsto nesta Lei, promoverá imediatamente a competente 
ação penal ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito 
policial. 

§ 1o O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo art. 46 do 
Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, 
salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir 
aguardar a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o art. 
186 desta Lei, devendo, em seguida, oferecer a denúncia em 15 (quinze) 
dias. 

 
 
Termos em que, 
P. Deferimento.  
Embu das Artes, 13 de julho de 2015. 
 
 
 
 
 
 
MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE 
Administrador Judicial 
CRA SP 135527 
CRC 1SP 168.436/O-0 

 


