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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 
Processo nº: 0087527-85.2000.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeado Administrador Judicial por esse MM Juízo, nos autos da falência de CIA DE 
SEGUROS MONARCA, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

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

AJ (fls. 3.436/3.443 – 17º Volume), expondo a partir desta, todos os atos realizados e 

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

 

 

17º  VOLUME 
 

1. Fls. 3.435 – Resposta do ofício expedido ao Banco do Brasil, informando a 

existência de uma única conta em favor da Massa Falida, com o saldo atualizado de 

R$ 4.340.184,70 (quatro milhões e trezentos e quarenta mil e cento e oitenta e 

quatro reais e setenta centavos. 

2. Fls. 3.444 – Ato ordinatório determinando a intimação do credor Condomínio Edifício 

CBI – Esplanada, para promover o recolhimento das custas de extração de mandado 

de pagamento. 

3. Fls. 3.445 – Decisão deferindo os pedidos do AJ, bem como determinando a 

remessa dos autos ao MP. 
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4. Fls. 3.446/3.447 e 3.464 – Credor comprovando o recolhimento das custas para 

extração do mandado de pagamento em seu favor. 

5. Fls. 3.448/3.463 – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão de fl. 3.445. 

6. Fls. 3.465/3.467 – MP endossando a manifestação do AJ de fls. 3.436/3.443. 

7. Fls. 3.468/3.480 – Credor comprovando a existência de seu crédito, no valor de R$ 

52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), já incluído no QGC da Massa 

Falida, na categoria trabalhista, conforme fls. 3.478/3.479. 

8. Fls. 3.481 – Certidão atestando que não foi extraído o mandado de pagamento em 

favor do credor indicado, em razão da inexistência de resposta do ofício expedido 

ao Banco do Brasil à fl. 3.387. 

9. Fls. 3.482 – Decisão determinando a remessa dos autos ao AJ. 

10. Fls. 3.483/3.501 – Respostas dos ofícios expedidos às fls. 3.448/3.463. 

11. Fls. 3.502 – Guia de remessa dos autos ao AJ. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 

 Inicialmente, tendo em vista a resposta do ofício de fl. 3.387, expedido ao 

Banco do Brasil, informando o saldo atualizado da conta em nome da Massa Falida, 

entende o AJ que se torna possível a expedição do mandado de pagamento em 
favor do credor de fls. 3.446/3.447, em cumprimento à decisão de fl. 3.315, parágrafo 
terceiro. Cabe salientar, que o credor já recolheu as custas para extração do mandado 

de pagamento, conforme fls. 3.446/3.447 e 3.464. 

 

 Ademais, o montante apontado na resposta do ofício (R$ 4.340.184,70) 
ainda comporta o pagamento integral dos credores trabalhistas já habilitados no 
presente feito, inclusive com relação à lista produzida na época da Liquidação 
Extrajudicial. Por tal, informa o AJ que neste ato anexa ao processo falimentar o 
Quadro Geral de Credores Atualizado (doc. 01), bem como os cálculos de 
atualização destes créditos (doc. 02), com o fim de expedição de mandados de 
pagamento em favor dos credores lá listados. 
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 De observar-se, por oportuno, que alguns credores trabalhistas listados na 

época da Liquidação Extrajudicial (fls. 3.374/3.380) não apresentaram a documentação 

necessária para a ratificação de sua inclusão no QGC da Liquidação Extrajudicial, mesmo 

com a publicação do aviso de fl. 3.386. Assim sendo, torna-se impossível a expedição de 

mandados de pagamento em favor daqueles. Quanto aos demais, informa o AJ que 
toda a documentação entregue ao mesmo está sendo juntada em anexo à presente 
manifestação (doc. 03), objetivando a transparência processual. 
 

 Prosseguindo, impõe-se o cumprimento da r. decisão de fl. 3.445, com 
relação aos pedidos do AJ de fls. 3.436/3.443, itens “c” (i, ii, iii e iv), os quais serão 
repetidos ao final da presente petição, objetivando a facilitação do trabalho 
cartorário. 
 

 Continuando, com relação aos ofícios expedidos às fls. 3.390, 3.448, 3.449, 
3.451, 3.453, 3.456, 3.457, 3.458, 3.461, 3.462, 3.463 irá o AJ postular a certificação 

cartorária quanto à existência de resposta dos mesmos. Caso negativa, será requerido a 

reiteração dos ofícios. 

 

 Em seguida, passa o AJ a se manifestar a respeito das respostas dos 
ofícios de fls. 3.483/3.501. 
 

• Fls. 3.483 e 3.484 – Respostas dos ofícios expedidos ao 5º e 6º Distribuidores 

informando a inexistência de contratos firmados pela falida ou por seus sócios. 

• Fls. 3.485/3.487 – Resposta do ofício expedido ao 5º RI de São Paulo, acostando 

aos autos certidão de ônus reais do box nº 2253, localizado na Rua da Consolação, 

nº 1, Consolação, São Paulo/SP. O imóvel pertence à Massa Falida, sendo certo 
que será postulado pelo AJ a expedição de ofício ao 5º RI/SP, objetivando a 
arrecadação do bem, com sua posterior avaliação e venda em hasta pública. 
Convém observar que o bem se encontra em São Paulo e constitui-se por um 
box de garagem. Por tal, entende o AJ que a avaliação deverá ser indireta, já 
que a designação de avaliação direta seria onerosa para a Massa Falida. 
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• Fls. 3.488/3.492 – Resposta do ofício expedido ao 7º Ofício de Notas/RJ, acostando 

aos autos cópia da escritura de confissão de dívida, com o objeto lote de terreno nº 

13, quadra XII, do PA 34255, na Rua Projetada C, localizada no Livro 3025, fl. 074, 

em 29/11/1991. Trata-se de escritura de confissão de dívida realizada em 1991, 
em que a falida é credora, com direitos sobre o imóvel citado. O AJ informa 
que não possui informações quanto à existência de ação de cobrança de tal 
dívida, defendendo a impossibilidade do ajuizamento da demanda, tendo em 
vista a ocorrência de prescrição do direito da falida. 

• Fls. 3.493/3.497 – Resposta do ofício expedido ao 9º RI, acostando aos autos 

certidão de ônus reais do imóvel localizado na Avenida Canal do Marapendi, nº 

2800/805, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. O imóvel nunca foi propriedade da 
falida ou de seus sócios. 

• Fls. 3.498/3.501 – Resposta do ofício expedido ao 1º RI de Santo André/SP, 

acostando aos autos certidão de ônus reais dos imóveis localizados na Rua Luiz 

Pinto Flaquer, 441, grupos 21 e 22, Santo André/SP. Os imóveis foram 
arrematados na presente falência. 

 

 Por fim, diante da resposta do ofício de fl. 3.387, o AJ irá postular o 

cumprimento da r. decisão de fl. 3.315, determinando-se a expedição de Mandado de 

Pagamento em favor do mesmo, no valor de R$ 26. 041,11 (vinte e seis mil e quarenta e 

um reais e onze centavos). Tal valor corresponde a 1% (um por cento) da quantia de R$ 

4.340.184,70, subtraído 40% do resultado, em respeito ao art. 24, §2º da LFRE/2005. 

 

 Com relação ao valor de R$ 17.360,74 (dezessete mil e trezentos e sessenta 

reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 40% do montante citado supra (art. 

24, §2º da LFRE/2005), o AJ irá postular a transferência da quantia para conta a ser criada 

em nome do AJ (CARLOS MAGNO, NERY E MEDEIROS SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, CNPJ: 26.462.040/0001-49). 
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REQUERIMENTOS 
 

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

a) pelo cumprimento da r. decisão de fl. 3.413, determinando-se a expedição 
do mandado de pagamento em favor do credor indicado, tendo em vista 
a resposta do ofício de fl. 3.387, Cabe salientar, que o credor já recolheu 
as custas para extração do mandado de pagamento, conforme fls. 
3.446/3.447 e 3.464. 

 

b) a juntada do Quadro Geral de Credores Trabalhistas Atualizado, 
pugnando o AJ pela sua publicação, bem como dos cálculos de 
atualização dos créditos lá listados, determinando-se a expedição de 
Mandados de Pagamento em favor dos credores trabalhistas. 

 

c) pelo cumprimento da r. decisão de fl. 3.445, com relação aos pedidos do 
AJ de fls. 3.436/3.443, itens “c” (i, ii, iii e iv), OS QUAIS SERÃO NESTE 
MOMENTO REPRODUZIDOS PARA FACILITAÇÃO DO TRABALHO 
CARTORÁRIO: 

 

“c”) sejam expedidos os seguintes ofícios: 
 

i. ao 4º Ofício de Notas e de Registro de Imóveis de Nova Friburgo1, 

solicitando certidão de ônus reais COMPLETA do imóvel com 

matrícula nº 19562, localizado na Rua Marechal Deodoro da 

Fonseca, nº 87, casa, Morro Santa Terezinha, Nova Friburgo – RJ; 
 

ii. ao 7º Registro de Imóveis2, solicitando certidões de ônus reais dos 

imóveis com matrículas nº 49153 e 49154, localizados na Rua 

Visconde de Inhaúma, nº 134, salas 627 e 628, Centro, Rio de 

Janeiro – RJ; 

                                                           
1 Endereço do 4º Of. Nova Friburgo/RJ: Rua Augusto Cardoso, nº 38, loja, Centro, Nova Friburgo – RJ. 
2 Endereço do 7º RI: Rua 7 de Setembro nº 32, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20040-040. 
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iii. ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem/MG3, 

solicitando certidão de ônus reais do imóvel com matrícula nº 

53.073; 

 

iv. ao Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre/RS4, 

solicitando certidão de ônus reais COMPLETA do imóvel com 

matrícula nº 0196557, localizado na Rua Doutor Flores, nº 62, sala 

601, Centro, Porto Alegre – RS. O AJ requer seja observado no 
ofício que a presente resposta deverá ser encaminhada 
independentemente de custas judiciais, eis que se trata de 
Massa Falida. 

 

d) seja certificado pelo cartório quanto à existência de resposta dos ofícios 
expedidos às fls. 3.390, 3.448, 3.449, 3.451, 3.453, 3.456, 3.457, 3.458, 
3.461, 3.462, 3.463. Caso negativo, pugna o AJ pela reiteração dos 
mesmos. 

 

e) seja expedição de ofício ao 5º Registro de Imóveis de São Paulo5, 
determinando a ARRECADAÇÃO do box nº 2253, localizado na Rua da 
Consolação, nº 1, Consolação, São Paulo/SP, transcrição nº 108.377. 
Requer também a nomeação de Perito para avaliação indireta do bem, 
tendo em vista a localização do box, evitando-se, assim, a oneração 
desnecessária da Massa Falida. 

 

f) seja aberta vista ao AJ em todos os feitos satélites da presente falência, 
AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO, para ciência e manifestação, 
inclusive das habilitações/impugnações de crédito, revocatórias, ações 
de despejo etc. 

 

                                                           
3 Endereço do RI de Contagem/MG: R. Joaquim Camargos, nº 110, Centro, Contagem/MG, CEP: 32041-440. 
4 Endereço do RI 1ª Zona de Porto Alegre/RS: Trav. Francisco de Leonardo Truda, 98, 12º andar, Centro Histórico, 
Porto Alegre/RS. 
5 Endereço do 5º RI SP: Rua Marquês de Paranaguá, nº 359, Consolação, São Paulo – SP, CEP: 01303050. 
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g) seja juntada pesquisa pelo cartório, apontando todas as 
habilitações/impugnações de crédito ajuizadas em face da Massa Falida, 
SEM A NECESSIDADE DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS, 
objetivando a Consolidação do Quadro Geral de Credores. 

 

h) seja cumprida a r. decisão de fl. 3.315, determinando-se a expedição de 
Mandado de Pagamento em favor do AJ, no valor de R$ 26. 041,11 (vinte 
e seis mil e quarenta e um reais e onze centavos), correspondente a 1% 
(um por cento) da quantia de R$ 4.340.184,70 (fl. 3.387), subtraído 40% 
(quarenta por cento) do resultado, em respeito ao art. 24, §2º da 
LFRE/2005. 

 

i) seja expedido ofício ao Banco do Brasil, determinando-se a criação de 
conta em favor do AJ da Massa Falida (CARLOS MAGNO, NERY & 
MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ: 26.462.040/0001-49), 
com a transferência do montante de R$ 17.360,74 (dezessete mil e 
trezentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos) da conta em nome 
da massa falida (nº 3800120316394), quantia esta correspondente a 40% 
do montante citado supra (art. 24, §2º da LFRE/2005). 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
Administrador Judicial da Massa Falida de Cia de Seguros Monarca 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 


