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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

Processo nº: 0050475-59.2017.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

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

ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO, vem, 

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

circunstanciado do feito, a partir da última manifestação do AJ (doc. 0000322 - fls. 322/326 

do PJe), expondo a partir desta, todos os atos realizados e requerendo, ao final, 

diligências para o devido prosseguimento do processo falimentar. 

 

 

PROCESSO ELETRÔNICO 

 

1. Doc. 0000328 (fl. 328) – Certidão atestando o recebimento de mídia pelo AJ 

contendo o Inquérito Judicial da falida. 

2. Doc. 0000329/0000330 (fls. 329/330) – Certidões de intimação das partes do feito. 

3. Doc. 0000332 (fl. 332) – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP. 

4. Doc. 0000334/0000335 (fls. 334/335) – Intimações eletrônicas. 

5. Doc. 0000337 (fls. 337) – MP ratificando a manifestação do AJ de fls. 322/326. 

6. Doc. 0000339 (fls. 339) – Decisão deferindo os pedidos de fls. 322/326, fixando os 

honorários do AJ em 5% sobre o ativo da Massa Falida, bem como determinando a 

intimação do mesmo, na forma apontada. 
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7. Doc. 0000341/0000354 (fls. 341/354) – Ofícios expedidos em cumprimento da 

decisão supra. 

8. Doc. 0000356/0000359 (fls. 356/359) – Pesquisa no RENAJUD apontando os 

veículos de propriedade do sócio RAFAEL ABAD SOBRINHO (CPF: 295.573.307-

59). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Inicialmente, irá o AJ postular a certificação cartorária quanto à 

existência de respostas dos ofícios expedidos às fls. 341/347, até a presente data 

não respondidos. 

 

 Prosseguindo, com relação aos veículos de propriedade do sócio da falida (fl. 

358) a seguir listados, irá o AJ requerer a expedição de ofício ao DETRAN/RJ, solicitando 

o bloqueio/apreensão dos bens, tendo em vista r. decisão de fls. 2.145/2.146 proferida 

nos autos em apenso (processo nº 0006893-72.2018.8.19.0001), determinando o arresto 

dos bens dos sócios da falida. 

 

MARCA/MODELO ANO PLACA 

VW/SANTANA 2000 MI 1997 GUS 0482 

AUDI/A4 1997 AUD 2828 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 Ante todo o exposto, este Administrador Judicial pugna a Vossa 

Excelência: 

 

a) seja certificado pelo cartório quanto à existência de respostas dos ofícios 

expedidos às fls. 341/347. Caso negativo, pugna o AJ pela reiteração dos 

ofícios, com urgência. 
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b) seja expedido ofício ao DETRAN/RJ, determinando o bloqueio/apreensão 

dos veículos apontados à fl. 358. 

 

c) Seja certificado pelo cartório quanto à apresentação de habilitações de 

crédito em face da Massa Falida. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2018. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Administrador Judicial da Massa Falida de Estratégia Investimentos S/A 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 


		2018-03-19T16:19:36-0300




