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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA EMPRESARIAL 

DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Processo nº: 0031904-70.1999.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeado Síndico por esse MM Juízo, nos autos da falência de KOBEC PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA., vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

apresentar relatório circunstanciado do feito, a partir da r. sentença de quebra de fls. 

609/611 (3º Volume), decretada sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/1945, expondo todos 

os atos realizados até a presente data e requerendo, ao final, diligências para o devido 

prosseguimento do processo falimentar. 

 

 

2º  VOLUME 

 

1. Fl. 235/238 – Sentença de quebra da sociedade empresária KOBEC PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA., sediada na Rua Panamá, nº 338, Penha/RJ, CNPJ: 

40.290.975/0001-16. A falida possuía os seguintes sócios: PAULO RICARDO 

FRANKLIN COSTA (CPF nº 226.653.667-20), JORGE ALVES PIMENTA (CPF nº 

098.876.287-00) e JOÃO RODRIGUES DA ARAÚJO FILHO (CPF nº 061.122.697-

91). Decisão proferida em 02/06/2001, sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661/45, 

fixando o termo legal no 60º dia anterior à data do primeiro protesto por falta de 

pagamento, e nomeando o 1º Liquidante Judicial para exercer a função de Síndico. 
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2. Fl. 239 – Mandado de verificação expedido com a finalidade de verificar a atual 

situação do imóvel da sede da falida. 

3. Fl. 240/242 – Mandados de intimação expedidos para os sócios da falida, com vistas 

ao cumprimento de seus deveres e entrega da documentação contábil. 

4. Fls. 243/274 – Expedição de ofícios de praxe em razão da sentença de quebra. 

5. Fl. 275 – Resposta do mandado de verificação, noticiando que no endereço indicado 

há outra sociedade exercendo suas atividades. 

6. Fls. 277/278 – Petição do Síndico pugnando, dentre outros requerimentos, pela 

publicação do aviso de que trata o art.63, I, da Lei de Falências. 

7. Fl. 279 – Termo de compromisso do Síndico.  

8. Fl. 280 – Aviso do artigo 63, I, da Lei de Falências. 

9. Fl. 281,verso – Promoção do Ministério Público concordando com os pleitos do 

Síndico. 

10. Fls. 283/290 – Respostas dos ofícios expedidos às fls.243/274. 

11. Fls. 292/295 – Ofícios expedidos em razão do deferimento dos requerimentos do 

Síndico de fls.277/278.  

12. Fls. 296/355 – Respostas aos ofícios expedidos às fls. 243/274. 

13. Fls. 356/366 – Termo de depoimento do sócio Paulo Ricardo Franklin Costa. 

14. Fls. 367/369 – Termo de depoimento do sócio Jorge Alves Pimenta. 

15. Fls. 370/372 – Termo de depoimento do sócio João Rodrigues de Araújo Filho. 

16. Fls. 374/375 – Ofício oriundo da Procuradoria da Dívida Ativa noticiando a existência 

de débito fiscal da falida. 

17. Fl. 377 – Petição do Síndico pugnando, dentre outros requerimentos, pela intimação 

dos sócios da falida para que juntem cópia dos RGIs dos lotes pertencentes à massa 

falida. 

18. Fls. 379/404 – Petição da falida requerendo a juntada dos contratos sociais e 

alterações das empresas que compunham o grupo econômico dos sócios. 

 

 

3º  VOLUME 

 

19. Fls. 405/421 – Continuação dos documentos juntados pela falida. 
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20. Fls. 422/432 – Respostas dos ofícios expedidos às fls.243/274. 

21. Fls.433/434 – Juntada de procuração requerida pelo Sr. Marcos Maia Matos. 

22. Fls. 436/437 – Petição do Síndico pugnando, dentre outros requerimentos, pela 

fixação do termo legal da falência. 

23. Fls. 439/449 – Ofício oriundo da Junta Comercial contendo as alterações contratuais 

das sociedades Festpan Produtos Para Panificação Ltda. e M.C Maldonado 2.000 

Vidros Ltda. 

24. Fl. 450 – Promoção do Ministério Público ratificando os requerimentos do Síndico 

de fls.436/437. 

25. Fls. 452/454 – Petição do Síndico requerendo a juntada do contrato de honorários 

a ser firmado com a Advogada Angélica Teresa Pereira. 

26. Fl. 455 – Ofício oriundo do INSS noticiando que está apurando os débitos da falida 

relativos à contribuições previdenciárias. 

27. Fls. 456/458 – Mandados de intimação expedidos. 

28. Fl. 459 – Petição dos sócios da falida requerendo a manifestação do Ministério 

Público sobre o levantamento dos valores bloqueados em suas contas. 

29. Fl. 461/465 – Petição da falida requerendo a juntada da escritura pública e registro 

da compra e venda dos lotes de terrenos informados em depoimento. 

30. Fl. 469 – Decisão do Juízo fixando o termo legal da falência no sexagésimo dia 

anterior a 12/03/98, data do primeiro protesto. 

31. Fls. 470/471 – Ofícios expedidos para o INSS e para o BankBoston. 

32. Fls. 472/482 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida.  

33. Fls. 484/485 – Petição do Síndico requerendo a juntada do auto de arrecadação dos 

lotes de terrenos situados no Município de Magé. 

34. Fl. 486 – Promoção do Ministério Público não se opondo ao requerimento do 

Síndico. 

35. Fl. 489 – Ofício expedido para o Ofício do Registro Geral de Imóveis de Magé para 

que proceda a averbação dos lotes de terrenos. 

36. Fl. 490 – Ofício oriundo do BankBoston noticiando que foi realizado o desbloqueio 

das contas dos sócios da falida.  
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37. Fl. 491 – Certidão cartorária indicando a existência de processos secundários em 

face da falida. 

38. Fl. 492 – Petição do Síndico requerendo a remessa dos autos ao Contador para fins 

de cumprimento do art.63, V, da Lei de Falências. 

39. Fl. 493 – Promoção do Ministério Público não se opondo à homologação do contrato 

noticiado às fls.452/454. 

40. Fls. 494/497 – Ofício oriundo da Fazenda Nacional requerendo a reserva do crédito 

fiscal. 

41. Fl. 499 – Ofício oriundo do 3º Ofício de Notas de Magé informando que foi realizada 

a anotação na respectiva escritura de compra e venda para a averbação da 

arrecadação dos lotes de terrenos. 

42. Fl. 501 – Petição do Síndico informando que firmou o contrato de honorários 

constante às fls.453/454. 

43. Fl. 502 – Decisão do Juízo homologando o contrato de prestação de serviços 

advocatícios de fls.453/454. 

44. Fl. 503 – Petição do Contador Mauro Corrêa da Costa solicitando a sua substituição. 

45. Fl. 505 – Petição do Síndico requerendo que seja aberta vista dos autos ao Contador 

Cláudio de Villemor Salgado, para fins do art.63, V, da Lei Falimentar. 

46. Fl. 506 – Decisão do Juízo homologando a indicação do Perito Cláudio de Villemor 

Salgado. 

47. Fls. 507/512 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 

48. Fl. 513 – Petição do Contador Cláudio Villemor requerendo a homologação dos seus 

honorários na ordem de 05 salários mínimos. 

49. Fl. 515 – Petição do Síndico não se opondo aos honorários requeridos pelo 

Contador. 

50. Fl. 515 verso – Promoção do MP pugnando pela homologação do valor de 03 

salários mínimos em favor do Contador. 

51. Fl. 516 – Decisão do Juízo homologando os honorários do Contador em 03 salários 

mínimos. 

52. Fl. 517 – Petição do Contador requerendo a homologação de seus honorários na 

ordem de 02 salários mínimos. 
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53. Fl. 519 – Petição do Síndico requerendo a expedição de ofício ao Cartório do 1º 

Ofício de Registro de Imóveis de Magé para que proceda a averbação dos lotes de 

terrenos. 

54. Fl. 519 verso – Decisão do Juízo informando que os honorários do Contador já 

foram homologados às fls.516. 

55. Fls. 520/521 – Ofício oriundo do Juízo da 7ª Vara de Execução Fiscal solicitando a 

reserva do crédito fiscal. 

56. Fl. 523 – Ofício expedido para o 1º Ofício de Justiça da Comarca de Magé. 

57. Fl. 524 – Petição do Contador informando que entregou o laudo pericial ao Síndico.  

58. Fl. 526 – Petição do Síndico requerendo que o cartório certifique a existência de 

processos secundários em face da massa falida. 

59. Fl. 527 – Certidão cartorária noticiando a existência de processos secundários em 

face da massa falida. 

60. Fl. 528 – Petição do Síndico requerendo a expedição de carta precatória para a 

Comarca de Magé, com a finalidade de proceder à avaliação dos lotes de terrenos. 

61. Fls. 529/530 – Carta precatória expedida para a Comarca de Magé.  

62. Fl. 530 – Ofício oriundo do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal solicitando a reserva 

do crédito fiscal. 

63. Fls. 531/532 – Ofício oriundo do Juízo da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

solicitando a reserva do crédito fiscal. 

64. Fls. 533/535 – Ofício oriundo da Comarca de Magé informando que não foi possível 

o cumprimento da carta precatória, haja vista a não localização dos lotes de 

terrenos. 

65. Fl. 537 – Petição do Síndico requerendo a expedição de ofício ao 1º Ofício de Justiça 

da Comarca de Magé, a fim de que sejam encaminhadas ao cartório da 3ª Vara 

Cível as certidões dos imóveis constantes do auto de arrecadação de fls.485. 

66. Fls. 538/539 – Ofícios expedidos consoante requerimento do Síndico. 

67. Fls. 540/541 – Ofício oriundo do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé 

informando que não foi cumprido o requerimento contido na carta precatória. 

68. Fl. 543 – Petição do Síndico requerendo seja reiterado o ofício de fls.539. 

69. Fl. 544 – Ofício expedido para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé, 

consoante requerimento do Síndico. 
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70. Fl. 546 – Petição do Síndico requerendo seja reiterado o ofício expedido às fls.544. 

71. Fl. 547 – Ofício expedido conforme requerimento do Síndico. 

72. Fls. 548/549 – Ofício oriundo do Juízo da 3ª Vara Cível informando que a deprecata 

está aguardando resposta do ofício do 1º registro geral de imóveis. 

73. Fls. 551/556 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 

74. Fl. 558 – Petição do Síndico requerendo a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara 

Cível, a fim de que seja informado o cumprimento da carta precatória. 

75. Fls. 560/561 – Ofício oriundo do Juízo da 3ª Vara Cível de Magé informando que a 

deprecada está aguardando o cumprimento do mandado de avaliação. 

76. Fls. 563/569 – Petição do Síndico apresentando sua exposição circunstanciada, na 

forma do art.103, da Lei de Falências, acompanhada do laudo pericial contábil. 

77. Fl. 569 verso – Promoção do Ministério Público informando que está aguardando a 

remessa do Inquérito Judicial. 

78. Fl. 571 – Ofício oriundo do Juízo da 7ª Vara de Execução Fiscal solicitando ser 

informando se foi procedida a reserva do crédito fiscal. 

79. Fl. 573 – Ofício expedido para o Juízo da 7ª Vara de Execução Fiscal noticiando 

que foi feita a reserva do crédito fiscal. 

80. Fl. 575 – Certidão cartorária informando que foi desentranhada a carta precatória de 

fls.575/731, conforme requerimento do Síndico de fls.779. 

 

 

4º  VOLUME 

 

81. Fl. 733 – Petição do Síndico requerendo que seja homologada a indicação do 

Leiloeiro Luiz Tenório de Paula para a realização do leilão dos bens arrecadados na 

presente falência. 

82. Fls. 734/738 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 

83. Fl. 739 – Decisão do Juízo determinando a manifestação do Ministério Público sobre 

o requerimento de fls.733.  
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84. Fl. 741 – Certidão cartorária noticiando a existência de processos secundários em 

face da massa falida. 

85. Fl. 743 – Promoção do MP não se opondo ao requerimento do Síndico de fls.733. 

86. Fl. 743 verso – Decisão do Juízo homologando a indicação do leiloeiro, bem como 

determinando a manifestação dos interessados sobre o laudo de avaliação de 

fls.722/729. 

87. Fls. 746/776 – Impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelos ex-sócios da 

falida.  

88. Fl. 777 – Promoção do Ministério Público opinando para que seja realiza nova 

avaliação dos bens da massa. 

89. Fl. 779 – Petição do Síndico requerendo o desentranhamento da carta precatória de 

fls.575/731, a fim de que seja remetida ao Juízo da 3ª Vara Cível objetivando nova 

avaliação dos lotes de terrenos. 

90. Fl. 780 – Promoção do MP concordando com o requerimento do Síndico. 

91. Fls. 781/786 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 

92. Fl. 788 – Ofício expedido ao Juízo da 3ª Vara Cível de Magé contendo a carta 

precatória para a realização de nova avaliação dos lotes de terrenos. 

93. Fls. 789/791 – Ofício oriundo do Juízo da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais 

solicitando a reserva do crédito fiscal. 

94. Fl. 792 – Decisão do Juízo determinando a reserva do crédito noticiado às 

fls.789/791. 

95. Fl. 794/795 – Ofício expedido para o Juízo da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais 

informando que foi determinada a reserva do crédito fiscal. 

96. Fls. 796/797 – Petição da falida requerendo a expedição de ofício ao TRT para que 

o tribunal informe o número de ações trabalhistas que tramitam em face da massa 

falida. 

97. Fls. 798/800 – Petição do Síndico informando a renúncia da Advogada contratada 

Angélica Teresa Pereira e requerendo a substituição da mesma pela Dra. Cynthia 

Figueiredo Brandão. 

98. Fl. 801 verso – Decisão do Juízo acolhendo o requerimento do Síndico de 

fls.798/800. 
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99. Fl. 802 – Ofício expedido para o Tribunal Regional do Trabalho. 

100. Fls. 803/804 – Ofício oriundo do Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais 

solicitando a reserva do crédito fiscal. 

101. Fls. 805/806 – Ofício oriundo do Tribunal Regional do Trabalho encaminhando a 

relação de feitos trabalhistas que tramitam em face da massa falida. 

102. Fls. 809/811 – Petição da Advogada contratada pelo Síndico requerendo a juntada 

do contrato de prestação de serviços advocatícios. 

103. Fl. 812 – Ofício expedido para o Juízo da Primeira Vara de Execuções Fiscais 

informando que foi determinada a reserva do crédito fiscal. 

104. Fl. 815 – Petição do Síndico requerendo a expedição de ofício ao Juízo da 3ª Vara 

Cível de Magé, a fim de saber sobre o cumprimento da carta precatória. 

105. Fl. 816 – Promoção do Ministério Público concordando com o contrato de honorários 

de fls.809/811. 

106. Fl. 816 verso – Decisão do Juízo homologando o contrato de honorários de 

fls.809/811. 

107. Fl. 819 – Ofício expedido para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé, 

conforme requerimento do Síndico de fls.815. 

108. Fls. 820/821 – Ofício oriundo do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Magé.  

109. Fl. 823 – Petição do Síndico requerendo que o cartório certifique a existência de 

processos secundários em face da massa falida. 

110. Fls. 826/827 – Certidão cartorária informando a existência de processos 

secundários em face da massa. 

111. Fl. 828 – Petição do Síndico reiterando o requerimento de fls.815. 

112. Fl. 830 – Ofício expedido para o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé.  

113. Fl. 831 – Mandado de intimação expedido para os sócios da falida se manifestem 

sobre o teor de fls.821. 

114. Fls. 832/835 – Ofício oriundo do Juízo da 5ª Vara de Execução Fiscal solicitando a 

reserva do crédito fiscal. 

115. Fls. 836/837 – Retorno do mandado de intimação não cumprido. 

116. Fl. 839 – Petição do Síndico requerendo que seja reiterado o ofício constante de 

fls.830. 
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117. Fl. 839 verso – Promoção do Ministério Público não se opondo ao requerimento do 

Síndico. 

118. Fls. 841/842 – Ofícios expedidos para o Juízo da 5ª Vara de Execução Fiscal e para 

a o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé.  

119. Fl. 843 – Petição do Síndico requerendo que seja reiterado o ofício constante às 

fls.842. 

120. Fls. 844/845 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 

121. Fls. 846/848 – Ofício oriundo do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Magé 

solicitando resposta às constatações feitas pelo Avaliador Judicial nos lotes de 

terrenos da falida. 

122. Fls. 849/853 – Ofício oriundo do Juízo da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

solicitando a reserva do crédito fiscal. 

123. Fls. 855/900 – Retorno da carta precatória que tramitou no Juízo da 3ª Vara Cível 

da Comarca de Magé. 

 

 

5º  VOLUME 

 

124. Fls. 901/1.101 – Continuação dos documentos constantes da carta precatória que 

tramitou Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé. 

 

 

6º  VOLUME 

 

125. Fls. 1.102/1.226 – Continuação dos documentos constantes da carta precatória que 

tramitou Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Magé. 

126. Fls. 1.227/1.241 – Ofício oriundo do Juízo da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro 

solicitando a reserva do crédito fiscal. 

127. Fls. 1.242/1.243 – Petição do Síndico requerendo a juntada da carta de renúncia da 

Advogada contrata da pela massa. 
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128. Fl. 1.245 – Petição do Síndico requerendo a intimação da falida e dos interessados 

sobre o laudo de avaliação de fls.1004/1011. 

129. Fl. 1.247 – Certidão cartorária informando que não houve manifestação dos 

interessados sobre o laudo de avaliação dos bens da falida. 

130. Fl. 1.249 – Petição do Síndico pugnando para que seja deferida a venda dos bens 

descritos no laudo de avaliação de fls.1004/1011. 

131. Fl. 1.250 – Decisão do Juízo nomeando o leiloeiro Josimar de Azevedo Santos, 

conforme indicação do Síndico. 

132. Fl. 1.253/1.254 – Petição da Advogada contratada pelo Síndico pugnando para que 

seja resguardado os honorários que faz jus, conforme contrato homologado pelo 

Juízo.  

133. Fl. 1.255 – Petição do leiloeiro Josimar sugerindo a data de 12/02/2009, às 15:00 

horas, para a realização da praça dos imóveis pertencentes à massa falida. 

134. Fls. 1.258/1.280 – Diligências de praxe para a realização do leilão. 

135. Fl. 1.281 – Auto de praça negativo. 

136. Fl. 1.282 – Petição da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro informando 

que os imóveis elencados no Edital estão localizados no Município de Magé.  

137. Fls. 1.283/1.307 – Petição do ex-sócio da falida Marcos Maia solicitando vista dos 

autos fora do cartório no intuito de possível adjudicação dos imóveis. 

138. Fls. 1.308/1.312 – Petição do ex-sócio da falida Marcos Maia requerendo a 

adjudicação dos imóveis pela metade do valor de avaliação. 

139. Fl. 1.314 – Petição do Síndico opinando pelo indeferimento do pedido de 

adjudicação, por falta de amparo legal, bem como solicitando a intimação do leiloeiro 

para que designe nova data para a alienação dos imóveis. 

140. Fl. 1.314 verso – Promoção do Ministério Público endossando a manifestação do 

Síndico. 

141. Fls. 1.316/1.317 – Petição do credor Cláudio Lopes Gelpke requerendo a 

adjudicação dos imóveis da massa. 

142. Fl. 1.318 – Decisão do Juízo indeferindo o requerimento de fls.1316/1317, bem 

como determinando a intimação do leiloeiro para designação de nova data para a 

realização da praça. 
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143. Fls. 1.320/1.321 – Certidão cartorária informando a existência de processos 

secundários em face da massa falida. 

144. Fls. 1.322/1.323 – Edital de praça designando a data de 27/08/2009, às 15:10 horas, 

para a realização do leilão dos bens da falida. 

145. Fls. 1.325/1.330 – Diligências de praxe para a realização do leilão. 

146. Fls. 1.332/1.334 – Petições do leiloeiro designado sugerindo a data de 27/08/2009, 

às 15:10 horas, para a realização da praça, assim como informando o valor das 

despesas que suportou para a realização do ato. 

147. Fl. 1.335 – Petição do ex-sócio da falida Marcos Maia requerendo seja intimado por 

D.O da decisão que indeferiu o requerimento de adjudicação dos bens da falida. 

148. Fls. 1.336/1.340 – Diligências de praxe para a realização do leilão. 

149. Fl. 1.341 – Petição do leiloeiro requerendo que a venda do imóvel seja realizada de 

forma livre de qualquer ônus. 

150. Fls. 1.342/1.344 – Petição da Procuradoria Geral do Estado informando a existência 

de débito fiscal da massa falida. 

151. Fls. 1.346/1.347 – Mandado de intimação para a Fazenda Estadual, dando conta da 

data designada para a realização do leilão. 

152. Fl. 1.348 – Decisão do Juízo acolhendo o pedido do leiloeiro de fls.1341. 

153. Fl. 1.350 – Petição do Síndico exarando ciência da data designada para a realização 

do leilão. 

154. Fl. 1.351 – Auto de praça negativo. 

155. Fl. 1.354 – Petição do Síndico requerendo a intimação do leiloeiro para a designação 

de nova data para a realização da venda dos bens da massa. 

156. Fl. 1.355 – Decisão do Juízo acolhendo o requerimento formulado pelo Síndico. 

 

 

7º  VOLUME 

 

157. Fls. 1.356/1.357 – Certidão cartorária informando a existência de processos 

secundários em face da massa falida.  

158. Fls. 1.358/1.359 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 
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159. Fl. 1.360 – Petição do leiloeiro sugerindo a data de 29/04/2010, às 15:05 horas, para 

a realização do leilão dos bens da massa falida. 

160. Fls. 1.362/1.372 – Diligências de praxe para a realização do leilão. 

161. Fl. 1.373 – Petição do Síndico exarando ciência à data designada para a realização 

da praça.  

162. Fls. 1.374/1.378 – Pedido de viagem formulado por Jorge Alves Pimenta. 

163. Fl. 1.378 verso – Manifestação do MP não se opondo ao pedido de viagem. 

164. Fl. 1.379 – Decisão autorizando a viagem do ex-sócio da falida Jorge Alves Pimenta. 

165. Fls. 1.381/1.382 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida.  

166. Fls. 1.384/1.390 – Diligências de praxe para a realização do leilão. 

167. Fl. 1.391 – Auto de praça negativo. 

168. Fl. 1.393 – Petição do Síndico requerendo a intimação do leiloeiro para a designação 

de nova data para a realização da venda dos bens da massa. 

169. Fls. 1.395/1.396 – Certidão cartorária informando a existência de processos 

secundários em face da massa falida. 

170. Fl. 1.397 – Petição do leiloeiro sugerindo a data de 06/10/2010, às 15:05 horas, para 

a realização do leilão dos bens da massa falida. 

171. Fls. 1.399/1.411 – Diligências de praxe para a realização do leilão. 

172. Fl. 1.412 – Auto de praça positivo, cuja melhor oferta realizada foi de R$ 37.000,00 

(trinta e sete mil reais). 

173. Fl. 1.414 – Promoção do Ministério Público exarando ciência ao auto de praça e 

arrematação. 

174. Fls. 1.415/1.416 – Petição do leiloeiro requerendo a juntada de guia de depósito 

referente à praça realizada. 

175. Fls. 1.417/1.419 – Petição do arrematante requerendo a expedição da carta de 

arrematação. 

176. Fl. 1.422 – Decisão do Juízo deferindo a expedição de carta de arrematação em 

favor do arrematante. 

177. Fl. 1.423 – Petição do arrematante requerendo a juntada do recolhimento das custas 

para a expedição da carta de arrematação. 
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178. Fls. 1.425/1.430 – Retorno da carta precatória que fora expedida para fins de ciência 

da designação de leilão. 

179. Fls. 1.431/1.432 – Certidão cartorária indicando que o recolhimento das custas para 

a expedição da carta de arrematação foi a menor.  

180. Fl. 1.433 – Ato ordinatório com a finalidade de intimar o arrematante para recolher 

as custas conforme certidão de fls.1432. 

181. Fls. 1.435/1.436 – Petição do arrematante comprovando o recolhimento adicional 

das custas. 

182. Fls. 1.437/1.438 – Carta de arrematação expedida em favor de Antônio Manuel 

Correia dos Reis. 

183. Fl. 1.439 – Ofício expedido para a prefeitura do Município de Magé informando que 

os lotes do loteamento Jardim da Paz foram arrematados.  

184. Fls. 1.440/1.441 – Carta precatória expedida com a finalidade de imitir na posse de 

lotes de terrentos o Sr. Antônio Manuel Correia. 

185. Fls. 1.442/1.443 – Ato ordinatório com a finalidade de intimar o arrematante para 

juntar as cópias necessárias constante na certidão de fls.1442, bem como buscar a 

carta de arrematação. 

186. Fl. 1.445 – Petição do arrematante cumprindo as exigências formuladas pelo Juízo. 

187. Fl. 1.446 – Certidão cartorária informando que foi desentranhada às fls.1446/1476 

dos autos. 

188. Fl. 1.477 – Petição do Sr. Marcos Maia Matos requerendo que saber a sua posição 

no rol de credores da massa falida. 

189. Fl. 1.478 – Decisão do Juízo determinando que o requerente de fls.1477 procure 

consultar os autos para verificar se houve a publicação do Q.G.C e se houve a 

inclusão do seu crédito. 

190. Fls. 1.483/1.484 – Petição do Síndico pugnando, dentre outros requerimentos, para 

que seja oficiado o Banco do Brasil a fim de que esta instituição informe o saldo 

atualizado da massa falida. 

191. Fls. 1.486/1.515 – Ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Magé encaminhando 

as certidões de débito dos imóveis alienados nesta falência. 

192. Fls.1.516/1.519 – Ofícios expedidos em conformidade ao requerido pelo Síndico às 

fls.1483/1484. 



14 

 

193. Fl. 1.520 – Petição do credor Marcos Maia Matos requerendo vista dos autos pelo 

prazo de 10 dias. 

194. Fl. 1.521 – Decisão do Juízo indeferindo o requerimento de fls.1520. 

195. Fls. 1.523/1.526 – Pedido de viagem formulado por Jorge Alves Pimenta. 

196. Fls. 1.527/1.530 – Petição da Procuradoria Geral do Estado informando a existência 

de débito fiscal em nome da falida. 

197. Fl. 1.530 verso – Promoção do Ministério Público não se opondo ao pedido de 

viagem. 

198. Fl. 1.531 – Ofício expedido para o Delegado da DELEMAF em razão da autorização 

de viagem em favor do ex-sócio Jorge Alves Pimenta. 

199. Fl. 1.532 – Petição do Síndico pugnando pela reiteração dos ofícios de 

fls.1516/1517. 

200. Fls. 1.534/1.536 – Ofícios expedidos consoante requerimento do Síndico. 

201. Fl. 1.537 – Ofício oriundo do Banco do Brasil informando o saldo atualizado da 

massa (R$ 40.995,51). 

202. Fls. 1.538/1.539 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida.     

203. Fls. 1.541/1.542 – Ofício oriundo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

noticiando a existência de débito fiscal em nome da massa falida. 

204. Fls. 1.543/1.548 – Certidão cartorária informando a existência de processos 

secundários em face da massa falida.  

205. Fls. 1.549/1.550 – Petição do Síndico requerendo a juntada do Quadro Geral de 

Credores, bem como a sua publicação. 

206. Fls. 1.554/1.555 – Publicado o Quadro Geral de Credores. 

207. Fl. 1.557 – Certidão cartorária informando que não houve impugnações à publicação 

do Q.G.C. 

208. Fls. 1.559/1.562 – Petição do Município do Rio de Janeiro informando a inexistência 

de débitos em nome da falida.  

209. Fl. 1.563 – Ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Magé informando que não 

foram encontrados débitos em nome da falida. 

210. Fls. 1.565/1.567 – Petição do Síndico requerendo a juntada do relatório de que trata 

o art.63, XIX, do Decreto-Lei 7661/45, assim como requerendo outras providências. 
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211. Fl. 1.568 – Decisão do Juízo acolhendo os requerimentos do Síndico. 

212. Fl. 1.569 – Certidão indicando que não há processos secundários pendentes de 

julgamento. 

213. Fl. 1.570 – Saldo atualizado da massa falida (R$44.812,27). 

214. Fl. 1.571 – Publicado o aviso de que trata o art.114 do Decreto-Lei 7661/45. 

215. Fls. 1.572/1.576 – Petição do Município do Rio de Janeiro informando a inexistência 

de débito em nome da falida. 

216. Fl. 1.577 – Mandado de pagamento expedido em favor do Contador Marcus de 

Villemor Salgado. 

217. Fls. 1.578/1.579 – Cálculos judiciais relativos às custas e despesas processuais. 

218. Fl. 1.581 – Petição do Síndico requerendo que seja fixada a sua comissão. 

219. Fls. 1.582/1.585 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de citação, 

proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa falida. 

220. Fl. 1.586 – Decisão do Juízo determinando, dentre outras providências, a reserva 

do crédito informado às fls.1582/1585. 

221. Fls. 1.587/1.590 – Ofícios expedidos em razão da decisão supra. 

222. Fls. 1.591/1.595 – Ofício oriundo do Banco do Brasil noticiando os débitos realizados 

na conta da massa falida. 

223. Fl. 1.596 – Petição do Síndico requerendo a remessa dos autos ao Contador a fim 

de que sejam elaborados os cálculos de rateio. 

224. Fls. 1.598/1.599 – Petição do credor Marcos Maia requerendo a juntada de planilha 

referente à atualização de seu crédito. 

225. Fl. 1.600 – Decisão do Juízo determinando a remessa dos autos ao Contador, na 

forma requerida pelo Síndico às fls.1596. 

 

 

8º  VOLUME 

 

226. Fl. 1.601 – Cálculos de rateio realizado pela Central de Cálculos Judiciais. 

227. Fl. 1.602 – Decisão do Juízo determinando a manifestação do Síndico sobre os 

cálculos de rateio. 



16 

 

228. Fl. 1.602 verso – Manifestação do Síndico pugnando pela expedição de mandado 

de pagamento, na forma dos cálculos de fls.1601. 

229. Fl. 1.603 – Decisão do Juízo acolhendo o requerimento do Síndico.  

230. Fl. 1.604 – Saldo atualizado da massa falida (R$46.625,30). 

231. Fls. 1.605/1.611 – Mandados de pagamento expedidos em favor dos credores 

trabalhistas. 

232. Fls. 1.612/1.623 – Retorno da carta precatória expedida às fls.1.440/1.441. 

233. Fl. 1.624 – Petição do ex-sócio da falida Jorge Alves Pimenta requerendo 

autorização para expedição de novo passaporte.  

234. Fl. 1.626 – Promoção do Ministério Público não se opondo à autorização de 

expedição de novo passaporte ao requerente de fls.1624. 

235. Fl. 1.627 – Decisão do Juízo autorizando a expedição de novo passaporte. 

236. Fls. 1.628 – Ofício expedido para a Policia Federal, em razão da decisão supra. 

237. Fls. 1.629/1.646 – Ofício oriundo do Banco do Brasil devolvendo mandados de 

pagamento em virtude de seus vencimentos. 

238. Fls. 1.647/1.650 – Pedido de viagem formulado pelo ex-sócio da falida Paulo 

Ricardo Franklin Costa. 

239. Fl. 1.651 – Decisão do Juízo autorizando o pedido de viagem formulado às 

fls.1647/1650. 

240. Fl. 1.653 verso – Manifestação do Síndico requerendo a expedição de ofício ao 

Banco do Brasil, a fim de que sejam abertas contas judiciais em favor dos credores 

que não levantaram seus créditos. 

241. Fl. 1.654 – Decisão do Juízo acolhendo o requerimento do Síndico. 

242. Fls. 1.656/1.660 – Petição do Síndico requerendo a juntada do mandado de 

intimação, proveniente dos autos da execução fiscal que tramita em face da massa 

falida. 

243. Fl. 1.661 – Decisão do Juízo substituindo o Liquidante Judicial pelo escritório Carlos 

Magno, Nery & Medeiros Sociedade de Advogados para desempenhar as funções 

na forma do inciso III do caput do artigo 22 da Lei 11.101/05. 

244. Fl. 1.662 – Termo de compromisso de Administrador Judicial.  

 

 



17 

 

CONCLUSÕES 

 

 Da análise dos autos, o Síndico verifica que, apesar da sentença de quebra ter 

sido prolatada em 2 de junho de 2001, ainda restam alguns imóveis para serem 

pesquisados, incluindo o imóvel sede da falida, através da expedição de ofício ao Registro 

de Imóveis competente e das inovações trazidas pelo sistema INFOJUD, bem como a 

conferência dos pagamentos realizados em rateio em favor dos credores trabalhistas e a 

pesquisa de sociedades coligadas. 

 

 Contudo, o Quadro Geral de Credores foi publicado às fls. 1.554/1.555, sem 

impugnação, possibilitando a consolidação do mesmo e pagamento, de forma parcial, dos 

credores trabalhistas – fls. 1.605/1.611, restando realizar a conferência dos mandados de 

pagamento liquidados junto ao Banco do Brasil, tendo em vista a ocorrência de 

devoluções de fls. 1.629/1.646. 

 

 Prosseguindo, passa o Síndico a se manifestar a respeito de seus honorários. 

Para elaboração desta proposta de remuneração foi sopesado o trabalho que será 

desenvolvido durante todo o trâmite falimentar, levando em consideração a assistência 

jurídica e contábil integral a ser realizada pelo Síndico em qualquer feito que seja a massa 

falida parte, sem a necessidade de contratação de auxiliares externos, com exceção de 

peritos avaliadores e leiloeiros, tendo em vista que o escritório de advocacia nomeado 

Síndico na presente falência não possui tais expertises. 

 

 Por essa razão, os honorários são estimados em 5% (cinco por cento) 

sobre o ativo da Massa Falida, na forma do art. 67 e §1º, ambos do Decreto Lei nº 

7.661/45, cabendo informar que nada ainda foi arrecadado nos autos, tampouco foi 

fixado o Termo Legal Falimentar. 

 

 Por fim, irá requerer o Síndico a inclusão de todos os seus sócios a 

seguir apontados na capa dos autos falimentares, objetivando a facilitação na 

condução dos trabalhos na presente falência. 
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FERNANDO CARLOS MAGNO OAB/RJ nº 153.312 

JOÃO PAULO NERY OAB/RJ nº 153.963 

JAMILLE MEDEIROS OAB/RJ nº 166.261 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 Ante o exposto, o Síndico pugna a Vossa Excelência: 

 

a) sejam expedidos os seguintes ofícios: 

 

i. ao 2º Registro de Imóveis1, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Avenida Getúlio das Neves, nº 56, apto. 304, Jardim Botânico, 

Rio de Janeiro – RJ; 

 

ii. ao 7º Registro de Imóveis2, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Evaristo Veiga, nº 35, apto. 1502, Centro, Rio de Janeiro/RJ; 

 

iii. ao 8º Registro de Imóveis3, solicitando certidões de ônus reais dos seguintes 

imóveis: 

 Rua Panamá, nº 338, Penha, Rio de Janeiro – RJ; 

 Rua Apiai, nº 34, Penha, Rio de Janeiro – RJ; 

 Rua Honduras, nº 61, Penha, Rio De Janeiro – RJ; 

 

iv. ao 9º Registro de Imóveis4, solicitando certidões de ônus reais dos seguintes 

imóveis: 

 Pç. Adv. Heleno Cláudio Fragoso, 4, ap. 206, Barra da Tijuca, RJ; 

 Rua Manoel Brasiliense, nº 281, ap. 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; 

 Rua Renato Carneiro Campos, nº 220, Taquara, Rio de Janeiro – RJ; 

                                                           
1 Endereço do 2º RI: Avenida Nilo Peçanha, nº 26, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20020-100. 
2 Endereço do 7º RI: Rua Sete de Setembro, nº 32, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20040-040. 
3 Endereço do 8º RI: Rua da Alfândega, nº 91, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20071-000. 
4 Endereço do 9º RI: Avenida Nilo Peçanha, nº 12, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20020-100. 
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v. ao 10º Registro de Imóveis5, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Justiniano da Rocha, nº 56, casa VIII, Vila Isabel, Rio de 

Janeiro – RJ; 

 

vi. ao 11º Registro de Imóveis6, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Aguiar, nº 11, C-01, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ; 

 

vii. ao 17º Ofício de Notas7, solicitando cópia da escritura de compra e venda 

localizada no Livro 5427, fl. 25, em 17/07/1998, com referência à casa 2, lote 

4, da quadra F, em Mangaratiba; 

 

viii. ao 18º Ofício de Notas8, solicitando cópia da escritura de compra e venda 

localizada no Livro 5763, fl. 056, em 07/01/1994, com referência ao terreno nº 

276, situado na Praça do Bandolim; 

 

ix. à JUCERJA, solicitando cópia dos Atos Constitutivos e demais alterações das 

seguintes sociedades: KOBEC PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (CNPJ: 

40.290.975/0001-16), KONKISTA RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA. (CNPJ: 32.301.251/0001-00), KOPPAG DO BRASIL DISTRIBUIDORA 

LTDA. (CNPJ: 00.673.804/0001-51) e KOPPAG DO VALE DISTRIBUIDORA 

LTDA. (CNPJ: 00.972.718/0001-40); 

 

b) seja realizada pesquisa no sistema INFOJUD, na Receita Federal, 

obtendo-se as Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI, das 

seguintes pessoas físicas e jurídicas, desde o ano de 1998: KOBEC 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (CNPJ: 40.290.975/0001-16), 

KONKISTA RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. (CNPJ: 

32.301.251/0001-00), KOPPAG DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA. 

                                                           
5 Endereço do 10º RI: Travessa do Paço, nº 23, sala 1103, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20020-100. 
6 Endereço do 11º RI: Av. Presidente Vargas, nº 542, 10º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20071-000. 
7 Endereço do 17º Of. de Notas: Rua do Carmo, nº 63, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20011-020. 
8 Endereço do 18º Of. de Notas: Av. Pres. Vargas, nº 435, 12º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20071003. 
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(CNPJ: 00.673.804/0001-51), KOPPAG DO VALE DISTRIBUIDORA LTDA. 

(CNPJ: 00.972.718/0001-40), PAULO RICARDO FRANKLIN COSTA (CPF nº 

226.653.667-20), JORGE ALVES PIMENTA (CPF nº 098.876.287-00) e 

JOÃO RODRIGUES DA ARAÚJO FILHO (CPF nº 061.122.697-91). 

 

c) seja expedido ofício ao Banco do Brasil, com urgência, solicitando a 

apresentação dos mandados de pagamento LIQUIDADOS na conta nº 

2300115745445, em nome da Massa Falida de Kobec Produtos 

Alimentícios Ltda. (CNPJ: 40.290.975/0001-16), no período de 

agosto/2015 até maio/2019. MAIS QUE ISSO, REQUER A INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO GERENTE DO BANCO DO BRASIL PARA CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE DILIGÊNCIA. 

 

d) sejam os honorários do Síndico fixados em 5% (cinco por cento) sobre o 

ativo da Massa Falida, na forma do art. 67 e §1º, ambos do Decreto Lei nº 

7.661/45. 

 

e) seja determinada a inclusão dos sócios do Síndico CARLOS MAGNO, 

NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, (CNPJ: 

26.462.040/0001-49) a seguir elencados, para continuidade da condução 

dos autos falimentares: 

 Dr. FERNANDO CARLOS MAGNO M CORREIA (OAB/RJ nº 153.312); 

 Dr. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA NERY (OAB/RJ nº 153.963); 

 Dra. JAMILLE MEDEIROS DE SOUZA (OAB/RJ nº 166.261). 

 

f) seja realizada pesquisa pelo cartório, com o fim de apontar todas as 

habilitações/impugnações de crédito e pedidos de restituição ajuizadas 

em face da Massa Falida, SEM A NECESSIDADE DE ABERTURA DE 

VISTA NOS FEITOS, objetivando a consolidação do seu QGC. 
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g) seja aberta 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. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2019. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Síndico da Massa Falida de Kobec Produtos Alimentícios Ltda. 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 


