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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 
Processo nº: 0364835-38.2008.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeado Administrador Judicial por esse MM Juízo, nos autos da falência de 

CONSERVADORA FLUMINENSE S/A ENGENHARIA E SERVIÇOS, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, apresentar o sétimo relatório 

circunstanciado do feito, a partir da última manifestação do AJ (fls. 3.329/3.534 – 17º e 

18º Volumes), expondo a partir desta, todos os atos realizados e requerendo, ao final, 

diligências para o devido prosseguimento do processo falimentar. 

 

 

18º  VOLUME 
 

1. Fl. 3.535 – Ato ordinatório determinando a remessa dos autos ao MP. 

2. Fls. 3.536/3.538 – MP postulando a expedição de alvará de autorização, na forma 

apontada, bem como o indeferimento do pleito de avaliação indireta. Por fim, opinou 

no sentido do deferimento dos pedidos do AJ de fls. 3.329/3.534. 

3. Fls. 3.539/3.655 – Perito Avaliador apresentando os Laudos de Avaliação dos 

imóveis indicados, bem como postulando a expedição de mandado de pagamento 

em seu nome, nos termos da r. decisão de fl. 3.212. 
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19º  VOLUME 
 

4. Fls. 3.656/3.744 – Continuação dos Laudos de Avaliação apresentados pelo expert. 

5. Fls. 3.745/3.751 – Fazenda Municipal do Rio de Janeiro apontando créditos fiscais 

em face da Massa Falida. 

6. Fl. 3.752 – Guia de remessa dos autos ao Administrador Judicial. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

 Inicialmente, o Administrador Judicial reitera sua manifestação de fls. 
3.329/3.334, ainda não apreciada pelo MM. Juízo, sendo certo que os pedidos lá 
contidos já contam com o parecer ministerial favorável de fls. 3.536/3.538, com a 

exceção do item “h”, de fl. 3.334, referende ao requerimento de avaliação indireta do Perito 

Avaliador. 

 

 Prosseguindo, diante dos Laudos de Avaliação de fls. 3.539/3.744, 

referente aos imóveis a seguir elencados, o Administrador Judicial não se opõe ao 

deferimento do pleito de fl. 3.539, determinando-se a expedição de mandado de 

pagamento em favor do Perito Avaliador, nos termos da r. decisão de fl. 3.212, no valor 

total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), assim que as forças da Massa Falida suportarem, 

tendo em vista o saldo atualizado da conta em nome da Massa Falida de fls. 3.260/3.262. 

 

• Boxes nº 627, 821, 825, 826, 920, 921, 934, 1033, 1036, 1330 e 1444, localizados 

na Avenida Passos, nº 101, Centro, Rio de Janeiro – RJ; 

• Vagas de garagem nº 1316, 1317, 1318 e 1320, localizadas na Rua dos Andradas, 

nº 128, Centro, Rio de Janeiro – RJ; 

• Prédio na Rua Teófilo Otoni, nº 164 e 166, Centro, Rio de Janeiro – RJ; 

• Rua da Conceição, nº 105, salas nº 201, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 401, 

2201, 2202, 2203, 2204, Centro, Rio de Janeiro – RJ; 

• Prédio comercial na Rua Licínio Cardoso, nº 436, São Francisco Xavier, Rio de 

Janeiro – RJ. 
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 Ademais, torna-se possível a nomeação de Leiloeiro Público para 
realização da venda em hasta pública dos imóveis avaliados, indicando o 
Administrador Judicial dois profissionais com experiência no mercado e 
cadastrados neste Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução nº 236, de 
13/07/2016, para livre escolha do MM. Juízo: 
 

• RODRIGO LOPES PORTELLA, com endereço profissional localizado na 

Avenida Nilo Peçanha, nº 12, grupo 810, Centro, Rio de Janeiro – RJ, telefones 

(21) 2533-7248 e (21) 99505-7062 e-mail: rodrigo@rodrigoportella.lel.br; 

• JONAS RYMER, com endereço profissional localizado na Avenida Erasmo 

Braga, nº 227, grupos 1.110 e 1.111, Centro, Rio de Janeiro e telefones (21) 

2532-2266 e (21) 98796-9822 e e-mail: jonas@rymerleiloes.com.br. 

 

 Por fim, com relação à resposta do ofício de fls. 3.745/3.751, expedido à 

Fazenda Municipal do Rio de Janeiro (fl. 3.257), irá o AJ postular a expedição de novo 

ofício ao órgão citado, tendo em vista que os créditos apresentados encontram-se 

atualizados até a presente data e não está discriminado o total do crédito fiscal até a data 

da quebra, ocorrida em 05/08/2011. 

 

REQUERIMENTOS 
 

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

a) pela apreciação e deferimento dos pleitos contidos na manifestação de 
fls. 3.329/3.334, sendo certo que tal petição já conta com o parecer 
ministerial favorável de fls. 3.536/3.538, com a exceção do item “h”, de fl. 

3.334, referende ao requerimento de avaliação indireta do Perito Avaliador. 
 

b) pelo deferimento do pleito de fl. 3.539, determinando-se a expedição de 
mandado de pagamento em favor do Perito Avaliador, nos termos da r. 
decisão de fl. 3.212, no valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), assim 
que as forças da Massa Falida suportarem, tendo em vista o saldo 

atualizado da conta em nome da Massa Falida de fls. 3.260/3.262. 
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c) seja nomeado Leiloeiro Público para cumprimento de seu mister, com 
relação aos bens avaliados às fls. 3.539/3.744, indicando este AJ dois 
profissionais com experiência no mercado e cadastrados neste Tribunal 
de Justiça, nos termos da Resolução nº 236, de 13/07/2016, para livre 
escolha do MM. Juízo: 

 

• RODRIGO LOPES PORTELLA, com endereço profissional localizado na 

Avenida Nilo Peçanha, nº 12, grupo 810, Centro, Rio de Janeiro – RJ, telefones 

(21) 2533-7248 e (21) 99505-7062 e-mail: rodrigo@rodrigoportella.lel.br; 

• JONAS RYMER, com endereço profissional localizado na Avenida Erasmo 

Braga, nº 227, grupos 1.110 e 1.111, Centro, Rio de Janeiro e telefones (21) 

2532-2266 e (21) 98796-9822 e e-mail: jonas@rymerleiloes.com.br. 

 

d) sejam expedidos os seguintes ofícios: 
 

i. à Fazenda Municipal do Rio de Janeiro, solicitando informações sobre os 

débitos fiscais da Massa Falida, CONSTITUÍDOS E ATUALIZADOS 

SOMENTE ATÉ A DATA DA QUEBRA (05/08/2011); 
 

ii. à JUCERJA, solicitando cópia dos Atos Constitutivos e demais alterações de 

NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA. (CNPJ: 29.212.545/0001-43); 
 

iii. ao 1º Registro de Imóveis1, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na R. Licínio Cardoso, nº 436, São Francisco Xavier, RJ. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2019. 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
AJ da Massa Falida de Conservadora Fluminense S/A Engenharia e Serviços 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 

                                                           
1 Endereço do 1º RI: Rua Arquias Cordeiro, nº 486, Méier, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20770-000. 
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