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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 
Processo nº: 0274823-07.2010.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeado Administrador Judicial por esse MM Juízo, nos autos da falência de DEFELIPPE 
TRANSPORTES LTDA., vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

apresentar o sexto relatório circunstanciado do feito, a partir da última manifestação do 

AJ (fls. 2.120/2.122 – 11º Volume), expondo a partir desta, todos os atos realizados e 

requerendo, ao final, diligências para o devido prosseguimento do processo falimentar. 

 

 

11º  VOLUME 
 

1. Fl. 2.123 – Guia de remessa dos autos ao Perito Avaliador. 

2. Fls. 2.124/2.130 – Perito Avaliador apresentando Laudo de Avaliação do imóvel 

localizado na Rua Mem de Sá, nº 14, apto. 404, Icaraí, Niterói – RJ, bem como 

postulando a expedição de mandado de pagamento em seu nome, no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Mais que isso, postulou a autorização para 

contratação de profissional para abertura do imóvel localizado na Rua Alfredo 

Ceschiatti, bl. 2, apto. 508, Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ. 

3. Fls. 2.131/2.134 – Ex-sócio da falida postulando a declaração de bem de família, 

com relação ao imóvel localizado na R. Mem de Sá, 14/404, Icaraí, Niterói – RJ. 
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4. Fl. 2.135 – Decisão remetendo os autos ao MP. 

5. Fl. 2.135v. – MP opinando no sentido do deferimento do pleito do AJ de fls. 

2.120/2.122, bem como dos pedidos de fls. 2.124/2.130. Com relação ao contido às 

fls. 2.131/2.134, requereu a abertura de vista nos autos nº 0260735-

80.2018.8.19.0001. 

6. Fl. 2.136 – Decisão deferindo os pedidos do AJ de fls. 2.120/2.122, bem como 

determinando a remessa dos autos àquele, para manifestação sobre o contido às 

fls. 2.124/2.135v.. 

7. Fl. 2.137 – Pesquisa apontando o endereço atualizado da Sra. KATIA MONTEIRO 

FERREIRA DEFELIPE (Rua Mem de Sá, nº 14, apto. 404, Icaraí, Niterói – RJ). 

8. Fls. 2.138/2.139 – Mandado de pagamento expedido em cumprimento da decisão 

de fl. 2.136. 

9. Fl. 2.140 – Certidão atestando a inexistência de manifestação do AJ com relação ao 

contido à fl. 2.136. 

10. Fl. 2.141 – Decisão determinando a remessa dos autos ao AJ. 

11. Fl. 2.142 – Guia de remessa dos autos ao AJ. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 Inicialmente, o Administrador Judicial pugna pelo cumprimento integral 
das r. decisões de fls. 2.118 e 2.136, determinando-se a expedição dos ofícios 
indicados nos itens “a” e “b” de fls. 2.108/2.111, os quais serão novamente 
postulados nesta manifestação, para facilitação do trabalho do cartório. 

 

 Prosseguindo, com relação à manifestação do Perito Avaliador de fls. 
2.124/2.130, o AJ endossa a manifestação ministerial de fl. 2.135v., pugnando pela 

expedição de mandado de pagamento em nome do expert, no valor de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais), bem como seja autorizada contratação de profissional, na forma 

apontada, para abertura do imóvel localizado na Rua Alfredo Ceschiatti. Mais que isso, 

irá o AJ requerer a indicação de leiloeiro público para venda do bem avaliado em hasta 

pública. 
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 Continuando, quanto ao pleito de fls. 2.131/2.134, observa o Administrador 

Judicial que inexistem provas para declaração de ofício de bem de família tanto no feito 

principal, quanto nos embargos de terceiro nº 0260735-80.2018.8.19.0001, referente ao 

imóvel localizado na Rua Mem de Sá, nº 14, apto. 404, Icaraí, Niterói – RJ. Por tal, irá o 

AJ postular o indeferimento do pleito. 

 

 Por fim, está ciente o Administrador Judicial da pesquisa de fl. 2.137, 

indicando o correto número de CPF e endereço de KATIA MONTEIRO FERREIRA 

DEFELIPPE. 

 

 

REQUERIMENTOS 
 

 Ante todo o exposto, o Administrador Judicial pugna a Vossa Excelência: 
 

a) pelo cumprimento integral das r. decisões de fls. 2.118 e 2.136, 
determinando-se a expedição dos seguintes ofícios: 

 

i. ao 6º Registro de Imóveis1, solicitando a certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Gonzaga Duque, nº 495, Ramos, Galpão, Rio de Janeiro/RJ; 

 

ii. ao 9º Tabelionato de Notas e Ofício de Registro de Imóveis de Niterói2 , 

determinando-se a ARRECADAÇÃO do imóvel localizado na Rua Mem de Sá, 

nº 14, apto. 404, Icaraí, Niterói – RJ, matrícula nº 22613, em nome do falido 

MARCOS AURÉLIO DEFELIPPE; 

 

iii. ofícios de praxe para localização de novo endereço do falido MARCOS 

AURÉLIO DEFELIPPE, CPF nº 572.850.807-30; 

 

                                                           
1 Endereço 6º RI: Av. Rio Branco, nº 39, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20029-900. 
2 Endereço 9º RI Niterói: R. Cel. Gomes Machado, 118, térreo e s. 702/703, Centro, Niterói – RJ, CEP: 24020-065. 
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iv. ao 5º Distribuidor3, solicitando pesquisa de bens e contratos firmados por 

KÁTIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE (CPF: 754.760.377-72); 

 

v. ao 6º Distribuidor4, solicitando pesquisa de bens e contratos firmados por 

KÁTIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE (CPF: 754.760.377-72); 

 

b) seja deferido o pedido do Perito Avaliador de fl. 2.124, determinando-se 
a expedição de mandado de pagamento em nome daquele, no valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como seja autorizada 
contratação de profissional, na forma apontada, para abertura do imóvel 
localizado na Rua Alfredo Ceschiatti. 

 

c) seja nomeado Leiloeiro Público de confiança do MM. Juízo para venda 
em hasta pública do bem avaliado às fls. 2.125/2.130, localizado na Rua 
Mem de Sá, nº 14, apto. 404, Icaraí, Niterói – RJ. 

 

d) pelo indeferimento do pedido de fls. 2.131/2.134, tendo em vista que 
inexistem provas para declaração de ofício de bem de família tanto no 
feito principal, quanto nos embargos de terceiro nº 0260735-
80.2018.8.19.0001. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 9 de abril de 2019. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
Administrador Judicial da Massa Falida de Defelippe Transportes Ltda. 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 

                                                           
3 Endereço do 5º Dist.: Avenida Rio Branco, nº 131, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20040-006. 
4 Endereço do 6º Dist.: Avenida Rio Branco, nº 135, sala 415, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20040-006. 


