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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 quarto relatório circunstanciado do feito, a partir da última manifestação do 

AJ (fls. 2.015/2.019 – 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. Fls. 2.020/2.022 – Resposta do ofício expedido ao 9º Registro de Imóveis. 

2. Fls. 2.023 – Ato ordinatório determinando a remessa dos autos ao MP. 

3. Fls. 2.024 – MP ratificando a manifestação do AJ de fls. 2.015/2.019, bem como 

postulando a intimação da advogada indicada para cumprimento do item 4, da r. 

decisão de fl. 2.000. 

4. Fls. 2.025 – Decisão determinando, entre outras providências, o deferimento dos 

pedidos do AJ de fls. 2.015/2.019, a nomeação do perito avaliador apontado e a 

intimação do AJ para manifestação acerca da pesquisa de fls. 2.026/2.029. 

5. Fls. 2.026/2.029 – Declarações de operações imobiliárias do falido. 
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6. Fls. 2.030 – Guia de remessa dos autos ao AJ. 

7. Fls. 2.031/2.101 – Resposta do ofício expedido à JUCERJA acostando ao feito os 

atos constitutivos e demais alterações da sociedade WMS TRANSPORTES LTDA.. 

8. Fls. 2.102/2.103 – Perito avaliador apresentando sua proposta de honorários para 

avaliação dos imóveis localizados na Rua Mem de Sá, nº 14, apto. 404, Icaraí, 

Niterói – RJ e Rua Alfredo Ceschiatti, nº 155, b. 2, apto. 508, Jacarepaguá, Rio de 

Janeiro – RJ. O valor total das avaliações corresponde a R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais). 

9. Fls. 2.104 – Resposta do ofício expedido à sociedade BRASIL VEÍCULOS CIA DE 

SEGUROS S/A. 

10. Fls. 2.105 – Certidão atestando a inércia do AJ, bem como apontando o CPF correto 

da falida KÁTIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE. 

11. Fls. 2.106 – Decisão determinando a remessa dos autos ao AJ e MP. 

12. Fls. 2.107 – Guia de remessa dos autos ao AJ. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Inicialmente, o Administrador Judicial pugna pelo cumprimento do item 1, 

da r. decisão de fl. 2.025, com relação à expedição dos ofícios apontados nos itens “a”, 

“c” e “f” da manifestação do AJ de fls. 2.015/2.019. Ademais, informa o AJ que o número 

correto do CPF da falida KÁTIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE é 734.760.377-72, 

conforme apontado à fl. 2.019 e atestado à fl. 2.105. 

 

 Prosseguindo, em relação à pesquisa de fls. 2.026/2.029, nada há a 

requerer, tendo em vista que os imóveis lá apontados já foram analisados pelo AJ e suas 

certidões de ônus reais já se encontram nos autos (fls. 1.892/1.893 e 1.899/1.900). Com 

relação ao bem localizado na Rua Mem de Sá, 14, apto. 404, Icaraí, Niterói/RJ, este será 

avaliado por expert já nomeado pelo MM. Juízo (fl. 2.025). Quanto ao imóvel localizado 

na Alameda São Boaventura, 692, apto. 1904, Fonseca, Niterói/RJ, este foi vendido pelo 

falido MARCOS AURÉLIO DEFELIPPE para terceiro de boa-fé em 2003 – fl. 1.893. 
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 Continuando, passa o Administrador Judicial a se manifestar a respeito 

da resposta do ofício de fls. 2.031/2.101. Trata-se dos Atos Constitutivos e demais 

alterações da sociedade WMS TRANSPORTES EIRELI (CNPJ: 01.422.698/0001-04). 

Verifica-se que em 1998 o falido MARCOS AURÉLIO DEFELIPPE passou a fazer parte 

do quadro societário daquela (fls. 2.040/2.043) como administrador, permanecendo até 

2006 (fls. 2.069/2.071). Outrossim, observa-se que a sociedade possui o mesmo objeto 

da falida e o mesmo nome fantasia – “DEFELIPPE TRANSPORTES”, o qual foi 

formalmente dissociado daquela em 2009 (fls. 2.087/2.089). 

 

 Diante deste cenário, verifica o Administrador Judicial a existência de 

fortes indícios de confusão patrimonial entre a falida e a sociedade WMS 

TRANSPORTES EIRELI, com possível transferência de ativo daquela e uso de 

diferentes denominações sociais e uma só pessoa jurídica, já que a marca 

“DEFELIPPE TRANSPORTES” foi utilizada pela sociedade WMS TRANSPORTES 

por mais de dez anos. Por tal, será requerida, em incidente processual apartado, a 

extensão dos efeitos da falência em face da sociedade indicada. 

 

 Prosseguindo, o AJ não se opõe aos honorários pleiteados pelo Perito 

Avaliador às fls. 2.102/2.103. 

 

 Por fim, em relação à resposta do ofício expedido à sociedade BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS S/A, informa o AJ que não possui a documentação 

indicada à fl. 2.104. Contudo, aquele buscará o contato com a seguradora, objetivando a 

transferência do valor da indenização de fls. 1.740/1.745. 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

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

 

a) pelo cumprimento do item 1, da r. decisão de fl. 2.025, determinando-se 

a expedição dos ofícios apontados nos itens “a”, “c” e “f” da 

manifestação do AJ de fls. 2.015/2.019. Observa-se que a falida KÁTIA 

MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE possui o CPF: 734.760.377-72. 
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b) seja expedido ofício 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. 

 

c) sejam expedidos os ofícios de praxe para localização do endereço da 

falida KÁTIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE (CPF: 734.760.377-72), 

determinando-se a intimação da mesma, para cumprimento de suas 

obrigações, nos termos do art. 104 da lei falimentar. 

 

d) pelo deferimento dos honorários pleiteados pelo Perito Avaliador às fls. 

2.102/2.103, para avaliação dos dois imóveis indicados. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 4 de junho de 2018. 

 

 

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 

                                                           
1 Endereço 6º RI: Av. Rio Branco, nº 39, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20029-900. 


