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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL 

DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 

Processo nº: 0099158-65.1996.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeado Síndico por esse MM Juízo, nos autos da falência de KEEP RIGHT 

CONFECÇÕES LTDA. E OUTROS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência, apresentar o segundo relatório circunstanciado do feito, a partir da última 

manifestação do Síndico (fls. 3.541/3.574 – 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. 3.575 – Ato ordinatório repetindo os termos da r. decisão de fl. 3.541 e verso, 

que determinou a nomeação do perito indicado pelo Síndico, a expedição dos ofícios 

pleiteados pelo mesmo, além do mandado de verificação. Mais que isso, determinou 

a abertura de vista dos feitos satélites ao Síndico e a intimação de interessados e 

MP acerca da proposta de honorários daquele. 

2. Fls. 3.576/3.579 – Falido postulando autorização para realização de viagem. 

3. Fls. 3.580 – Decisão determinando a intimação dos interessados, Síndico e MP para 

manifestação sobre o pedido supra. 
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4. Fls. 3.580v. – Síndica postulando a intimação do sócio falido, na forma apontada. 

5. Fls. 3.581 – Falido postulando a modificação da data da viagem. 

6. Fls. 3.582 – Ato ordinatório determinando a remessa dos autos à Central de 

Liquidantes Judiciais e ao MP, conforme item 1, do despacho de fl. 3.580. 

7. Fls. 3.582v. – Central de Liquidantes informando sua substituição na falência. 

8. Fls. 3.583 – Certidão atestando a republicação do despacho de fl. 3.580. 

9. Fls. 3.584/3.585 – Leiloeiro informando o agendamento de leilão do imóvel 

localizado na Rua Aperana, nº 84, apto. 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, penhorado 

nos autos nº 0263485-31.2013.8.19.0001, em trâmite no MM. Juízo da 47ª Vara 

Cível desta Comarca. 

10. Fls. 3.586 – Decisão determinando a expedição de ofício ao MM. Juízo da 47ª Vara 

Cível desta Comarca informando que o imóvel indicado supra foi declarado 

indisponível no presente processo. 

11. Fls. 3.587 – Ofício expedido em cumprimento da decisão supra. 

12. Fls. 3.588/3.598 – Ofícios apontando créditos em face da Massa Falida. 

13. Fls. 3.599/3.610 – Ofícios expedidos em cumprimento da r. decisão de fl. 3.541. 

14. Fls. 3.611 – Ato ordinatório determinando a intimação da parte interessada para 

encaminhamento dos ofícios e carta precatória supra. 

15. Fls. 3.612 – Banco do Brasil apontando o saldo atualizado da conta em nome da 

Massa Falida (conta nº 2100130857841), no valor de R$ 38.851,06 (trinta e oito mil 

e oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos). 

16. Fls. 3.613/3.614 – Síndica acostando aos autos substabelecimento. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Inicialmente, o Síndico informa a mudança de sua razão social, passando a se 

denominar CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

sendo certo que será pleiteada a mudança de sua denominação na capa dos autos e no 

sistema informatizado do cartório. 
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 Prosseguindo, irá o Síndico postular o cumprimento da r. decisão de fl. 3.541 

e verso, que deferiu o item “c” da manifestação daquele (fls. 3.541/3.574), determinando-

se a abertura de vista ao Síndico em todos os feitos satélites da presente falência, ainda 

pendentes de julgamento, para ciência e manifestação, inclusive das 

habilitações/impugnações de crédito, ações de arresto, responsabilidade civil, 

revocatórias, ações de despejo etc. 

 

 Continuando, passa o Síndico a se manifestar a respeito de fls. 3.584/3.585, 

3.586 e 3.587. Da análise das peças apontadas, entende o Síndico que merece 

reconsideração a r. decisão de fl. 3.586. O imóvel localizado na Rua Aperana, nº 84, 

apto. 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ é bem de família do sócio falido, sendo impossível 

sua venda nos presentes autos, servindo a arrecadação do mesmo apenas para 

comunicação ao Juízo Falimentar de designação de datas para leilão e arrematação do 

bem, através de feitos em que se apliquem as exceções elencadas nos incisos do art. 3º, 

da Lei nº 8.009/90. Isso é exatamente o que ocorre no processo nº 0263485-

31.2013.8.19.0001, em trâmite no MM. Juízo da 47ª Vara Cível desta Comarca, em que 

o Condomínio instituído no local descrito cobra as cotas condominiais em face do falido, 

representando uma exceção à proteção do bem de família. 

 

 Diante deste cenário, forçoso está em se reconhecer o limbo jurídico criado 

com a r. decisão de fl. 3.586 que determinou a expedição de ofício informando a 

indisponibilidade de bem que não pode ser vendido nos autos falimentares e, ao mesmo 

tempo, também não pode ser vendido nos autos em trâmite no MM. Juízo da 47ª Vara 

Cível desta Comarca, mesmo representando uma exceção à proteção ao bem de família. 

 

 Desta feita, irá o Síndico postular seja reconsiderada a r. decisão de fl. 

3.586, determinando-se a expedição dos ofícios a seguir indicados: 

 ao 2º RI, determinando a retirada da averbação de indisponibilidade do 

imóvel citado; 

 ao MM. Juízo da 47ª Vara Cível desta Comarca, informando a 

possibilidade de venda do bem e solicitando a transferência do produto 

da venda ao Juízo Falimentar, após subtração dos débitos condominiais 

e dívidas de IPTU do imóvel mencionado. 



4 
 

 

 Prosseguindo, torna-se necessária a oitiva do Ministério Público no presente 

feito, inclusive para manifestação a respeito da proposta de honorários apresentada pelo 

Síndico às fls. 3.541/3.574, conforme r. decisão de fl. 3.541 e verso. 

 

 Ademais, o Síndico foi informado pelo Perito Avaliador nomeado nos 

autos que os imóveis localizados nas Ruas Itambé, nº 18 e Tambaú, nº 39 e fundos, 

ambos em Ramos e nesta cidade encontram-se invadidos, com construções de 

conjugados e pessoas habitando no local, sendo certo que o perito foi impedido 

pelas mesmas de proceder a avaliação dos bens. Assim, será pleiteado pelo Síndico 

a expedição de mandado de avaliação, para entrega do mesmo ao perito, determinando 

a realização da avaliação com auxílio de OJA e força policial, possibilitando a venda dos 

bens em hasta pública. 

 

 Por fim, atento o Síndico em relação às inovações trazidas pelo sistema 

INFOJUD na Receita Federal, com possibilidade de pesquisa das Declarações sobre 

Operações Imobiliárias (DOI) de pessoas jurídicas ou físicas, irá este Síndico postular a 

realização de tal pesquisa, com o fim de se obter informações sobre transações 

imobiliárias em todo território nacional por parte dos falidos. 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 Ante todo o exposto, o Síndico pugna a Vossa Excelência: 

 

a) seja modificada a denominação do Síndico da Massa Falida para 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

mantendo a Dra. Jamille Medeiros na condução dos trabalhos. 

 

b) seja devidamente cumprida a r. decisão de fl. 3.541 e verso, que deferiu 

o item “c” da manifestação do Síndico de fls. 3.541/3.574, determinando-

se a abertura de vista ao mesmo em todos os feitos satélites da presente 

falência, AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO, para ciência e 

manifestação, inclusive das habilitações/impugnações de crédito, ações 

de arresto, responsabilidade civil, revocatórias, ações de despejo etc. 
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c) seja reconsiderada a r. decisão de fl. 3.586, determinando-se a expedição 

dos ofícios a seguir indicados: 

 ao 2º RI, determinando a retirada da averbação de indisponibilidade, 

referente ao processo falimentar em epígrafe, do imóvel localizado na 

Rua Aperana, nº 84, apto. 501, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, matrícula nº 

23218; 

 ao MM. Juízo da 47ª Vara Cível desta Comarca, informando a 

possibilidade de venda do bem e solicitando a transferência do produto 

da venda ao Juízo Falimentar, após subtração dos débitos condominiais 

e dívidas de IPTU do imóvel mencionado. 

 

d) sejam os autos remetidos ao Ministério Público, para manifestação sobre 

o acrescido no processo falimentar, inclusive quanto à proposta de 

honorários apresentada pelo Síndico às fls. 3.541/3.574, conforme r. 

decisão de fl. 3.541 e verso, parte final. 

 

e) seja expedido Mandado de Avaliação, para entrega do mesmo ao Perito 

Avaliador nomeado nos autos, determinando a realização da avaliação 

com auxílio de OJA e força policial, nos imóveis localizados nas Ruas 

Itambé, nº 18 e Tambaú, nº 39 e fundos, ambos em Ramos e nesta cidade, 

tendo em vista que os mesmos se encontram invadidos, com 

construções de conjugados e pessoas habitando no local. 

 

f) seja realizada pesquisa no INFOJUD, na Receita Federal, obtendo-se as 

Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI, desde o termo legal 

(26/12/2002), das seguintes pessoas físicas e jurídicas: 

 KEEP RIGHT CONFECÇÕES LTDA. (CNPJ: 29.529.930/0001-19); 

 EDUARDO GOMES (CPF nº 241.546.447-34). 

 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 21 de março de 2018. 
 
 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
Síndico da Massa Falida de Keep Right Confecções Ltda. e Eduardo Gomes 

Jamille Medeiros 
OAB/RJ nº 166.261 


