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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 
Processo nº: 0028347-80.1996.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeado Síndico por esse MM Juízo, nos autos da falência de ACS DESPACHOS 
MARÍTIMOS E ADUANEIROS LTDA., vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

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

manifestação do Síndico (fls. 1.086/1.088 – 6º Volume), expondo a partir desta, todos os 

atos realizados e requerendo, ao final, diligências para o devido prosseguimento do 

processo falimentar. 

 

6º  VOLUME 
 

 

1. Fls. 1.084/1.085 – Resposta do ofício expedido ao 4º RI acostando aos autos 

certidão de ônus reais do imóvel localizado na Avenida Rio Branco, nº 4, salas 1401, 

1402 e 1403, na freguesia de Santa Rita, Rio de Janeiro – RJ. 

2. Fl. 1.089 – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP. 

3. Fl. 1.090 – MP postulando o deferimento dos pedidos do Síndico de fls. 1.086/1.088. 

4. Fl. 1.091 – Decisão deferindo os pedidos do Síndico e MP indicados. 

5. Fl. 1.092 – Certidão informando a solicitação do desarquivamento dos feitos 

indicados, bem como atestando a inexistência de resposta dos ofícios apontados. 
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6. Fls. 1.093/1.095 – Ofícios reiterados pelo cartório. 

7. Fl. 1.096 – Certidão atestando a remessa das habilitações de crédito indicadas ao 

Síndico. 

8. Fls. 1.097/1.098 e 1.100/1.101 – Ex-sócio da falida postulando autorização para 

realização de viagem ao exterior. 

9. Fl. 1.099 – Decisão determinando a remessa dos autos ao Síndico e MP. 

10. Fl. 1.102 – Guia de remessa dos autos ao Síndico. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 Inicialmente, com relação à resposta do ofício de fls. 1.084/1.085 nada a 
prover, tendo em vista que o imóvel indicado nunca foi propriedade da falida ou de seus 

sócios. 

 

 Prosseguindo, pugna o Síndico pela juntada e publicação do Quadro Geral 
de Credores Atualizado da Massa Falida (doc. anexo), cabendo lembrar que para a 

consolidação do QGC resta aguardar as respostas dos ofícios expedidos às Fazendas 

Nacional e Estadual (RJ) de fls. 1.093 e 1.094. 

 

 Continuando, com relação aos ofícios expedidos às fls. 1.093, 1.094 e 
1.095, irá o Síndico postular a certificação cartorária quanto à existência de resposta dos 

mesmos. Caso negativa, será requerido a reiteração dos ofícios. 

 

 Por fim, o Síndico está ciente da viagem realizada pelo ex-sócio da falida ao 

exterior (fls. 1.097/1.098 e 1.100/1.101). 

 

 

REQUERIMENTOS 
 

 Ante todo o exposto, o Síndico pugna a Vossa Excelência: 
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a) pela juntada do Quadro Geral de Credores Atualizado da Massa Falida 
(doc. anexo), determinando-se sua publicação. 

 

b) seja certificado pelo cartório quanto à existência de resposta dos ofícios 
expedidos às fls. 1.093, 1.094 e 1.095. Caso negativo, pugna o Síndico 
pela reiteração dos mesmos. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 2 de abril de 2019. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
Síndico da Massa Falida de ACS Despachos Marítimos e Aduaneiros Ltda. 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 


