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

Síndica (fls. 1.845/1.864 – 10º Volume), expondo a partir desta, todos os atos realizados e 

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

 

10º  VOLUME 

 

1. Fls. 1.865/1.866 – Decisão determinando, entre outras providências, a inclusão da 

sócia KATIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE na presente falência, bem como 

fixou os honorários do AJ em 5% (cinco por cento) sobre os ativos da Massa Falida. 

2. Fls. 1.867 – Ato ordinatório determinando a intimação da advogada VANESSA 

QUINTÃO FERNANDES para manifestação sobre a decisão supra. 

3. Fls. 1.868/1.877 – Mandado de intimação e ofícios expedidos em cumprimento da 

decisão de fls. 1.865/1.866. 

4. Fls. 1.878 – Termo de entrega de documentos ao AJ. 

5. Fls. 1.879/1.883 – Embargos de declaração opostos pelo falido em face da r. decisão 

de fls. 1.865/1.866. 

6. Fls. 1.884/1.886 – Manifestação da ex-patrona da falida postulando a intimação do 

atual AJ para informações a respeito dos dados do advogado que irá assumir o 

patrocínio da falida nas reclamações trabalhistas em curso, bem como a concessão de 

prazo para oferecimento da Prestação de Contas. 
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7. Fls. 1.887 – Certidão atestando a ausência de impugnação em face do edital (fl. 903). 

8. Fls. 1.888 – Certidão atestando a tempestividade dos embargos de declaração de fls. 

1.879/1.883. 

9. Fls. 1.889 – Decisão determinando a remessa dos autos ao AJ e após, ao MP. 

10. Fls. 1.890 – Guia de remessa dos autos ao AJ. 

 

CONCLUSÕES 

 

 Inicialmente, diante do atestado à fl. 1.887 (inexistência de impugnação em face 

do edital de fl. 903), o AJ irá postular a homologação do QGC da massa falida, nos termos 

do art. 14, da Lei nº 11.101/2005. 

 

 Ademais, considerando a expedição do mandado de intimação de fl. 1.868 e dos 

ofícios de fls. 1.869/1.877, será pleiteado a certificação do cartório quanto às respostas 

daqueles, com o fim de prosseguimento da presente falência. 

 

 Prosseguindo, passa o AJ a se manifestar a respeito dos embargos de declaração 

de fls. 1.879/1.883. Impõe-se a rejeição dos embargos, tendo em vista a inexistência de 

contradição, omissão ou obscuridade da decisão de fls. 1.865/1.866. Ademais, é 

importante distinguir os dois cenários criados na presente falência, com relação à inclusão 

da sócia KÁTIA MONTEIRO FERREIRA DEFELIPPE como falida e a permanência da 

responsabilidade ilimitada do sócio MARCOS AURÉLIO DEFELIPPE. 

 

 No primeiro cenário, observa-se que a retirada da sócia KÁTIA MONTEIRO 

FERREIRA DEFELIPPE ocorreu em 01/07/2010 (fls. 305/310), durante o período suspeito 

(fl. 413), ocorrendo a dissolução irregular da falida para proteção dos bens daquela, já 

que a sócia é casada com o falido. Assim, sua inclusão nos autos se dá pela DISSOLUÇÃO 

IRREGULAR da sociedade falida, nos termos do art. 81, §1º, da Lei nº 11.101/2005. 

 

 Em relação à responsabilidade ilimitada do falido MARCOS AURÉLIO 

DEFELIPPE, esta ocorreu com a decretação da falência da sociedade empresária 

DEFELIPPE TRANSPORTES LTDA. em situação irregular, já que possuía apenas um sócio 

na época da quebra, gerando a equiparação do falido ao empresário individual, com 

responsabilidade ilimitada. 
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 Diante deste cenário, também se impõe a rejeição dos embargos de 

declaração de fls. 1.879/1.883. 

 

 Continuando, o AJ informa a seguir os dados do advogado indicado para dar 

prosseguimento aos feitos trabalhistas em curso, em cumprimento ao pleito da advogada de 

fls. 1.884/1.886, não se opondo ao pedido de concessão de prazo para apresentação de sua 

Prestação de Contas. 

 

DADOS PARA CONFECÇÃO DOS SUBSTABELECIMENTOS: 

Advogado: Dr. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NERY, OAB/RJ nº 153.963 

 

 Por fim, considerando a fixação dos honorários do AJ em 5% (cinco por cento) 

sobre os ativos da Massa Falida (fls. 1.865/1.866), aquele propõe o pagamento dos 

honorários da seguinte forma: tal montante poderá ser pago na proporção de 60% (sessenta 

por cento) de qualquer quantia obtida via arrematação de bens etc, assim que a mesma seja 

depositada em favor das contas em nome da massa falida, respeitando a reserva de 40% 

(quarenta por cento) do restante dos honorários do AJ, a ser pago no final da falência, na 

forma da lei. 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 Ante todo o exposto, este AJ pugna a Vossa Excelência: 

 

a) seja homologado o edital de fl. 903 como Quadro Geral de Credores da 

Massa Falida de Defelippe Transportes Ltda., tendo em vista o atestado à fl. 

1.887. 

 

b) seja certificado pelo cartório se o mandado de intimação de fl. 1.868 foi 

devidamente cumprido, bem como se houve resposta dos ofícios expedidos 

às fls. 1.869/1.877. 
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c) sejam rejeitados os embargos de declaração de fls. 1.879/1.883 pelas razões 

elencadas supra. 

 

d) seja a advogada de fls. 1.884/1.886 intimada para confecção dos 

substabelecimentos, com o fim do prosseguimento dos feitos trabalhistas 

ajuizados em face da massa falida ainda em curso, não se opondo este AJ 

ao pleito de concessão de prazo para apresentação da Prestação de Contas 

daquela. 

 

DADOS PARA CONFECÇÃO DOS SUBSTABELECIMENTOS: 

Advogado: Dr. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NERY, OAB/RJ nº 153.963 

 

e) seja retificado o pleito contido no item “h”, da manifestação do AJ de fls. 

1.845/1.864, propondo o mesmo o pagamento de seus honorários da 

seguinte forma: considerando a fixação dos honorários do AJ em 5% (cinco 

por cento) sobre os ativos da Massa Falida (fls. 1.865/1.866), tal montante 

será pago na proporção de 60% (sessenta por cento) de qualquer quantia 

obtida via arrematação de bens etc, assim que a mesma seja depositada em 

favor das contas em nome da massa falida, respeitando a reserva de 40% 

(quarenta por cento) do restante dos honorários do AJ, a ser pago no final 

da falência, na forma da lei. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 2017. 

 

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 


