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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 relatório circunstanciado do feito, a partir da 

sentença de quebra de fls. 296/298, decretada sob a égide da Lei nº 11.101/2005, expondo 

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

prosseguimento do processo falimentar. 

 

 

PROCESSO ELETRÔNICO 

 

1. Doc. 0000296 (fls. 296/298) – Sentença de quebra da sociedade empresária 

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

sediada na Praça Quinze de Novembro, nº 38, salas nº 42 e 46, Centro, Rio de Janeiro 

– RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 74-073.974/0001-31. A falida possuía os seguintes 

controladores: ALEXANDRO MARCEL, CPF sob o nº 033.058.647-53 e RAFAEL 

ABAD SOBRINHO, CPF sob o nº 295.573.307-59. Cabe observar que a decisão foi 

proferida em 13/12/2017, sob a égide da Lei nº 11.101/2005. A decisão nomeou como 

Administradora Judicial a sociedade EDF NOGUEIRA E GESTÃO DE EMPRESAS 

SIMPLES LTDA. ME, sendo responsável o Sr. Edgard Perez Fernandes Nogueira. 
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2. Doc. 0000300 (fls. 300/301) – Mandado de arrombamento/lacre expedido em 

cumprimento da sentença de quebra supra. 

3. Doc. 0000302 (fl. 302) – Certidão de publicação da sentença de falência. 

4. Doc. 0000304 (fl. 304) – Manifestação do AJ postulando a revogação de sua 

nomeação, por motivo de suspeição. 

5. Doc. 0000306 (fl. 306) – Certidão negativa do cumprimento do mandado de lacre. 

6. Doc. 0000307 (fl. 307) – Ato ordinatório determinando a intimação dos interessados 

para que se manifestem sobre a certidão supra. 

7. Doc. 0000309 (fl. 309) – Decisão determinando a substituição do AJ pelo escritório de 

advocacia CARLOS MAGNO, NERY E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

representado por FERNANDO CARLOS MAGNO MARTINS CORREIA, OAB/RJ nº 

153.312, como Administrador Judicial. 

8. Docs. 0000314 e 0000318 (fls. 314 e 318) – Termo de Compromisso do novo 

Administrador Judicial. 

9. Doc. 0000316 e 0000320 (fl. 316 e 320) – Certidão atestando a entrega de mídia 

acautelada em cartório. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Da análise dos autos, este Administrador Judicial verifica que apesar da sentença 

de quebra ter sido prolatada em 13 de dezembro de 2017, até a presente data não houve a 

expedição dos ofícios de praxe, com o fim de pesquisa de bens da massa falida e 

comunicação da falência para os órgãos públicos. Por tal, este AJ irá postular a expedição 

de tais ofícios. 

 

 Prosseguindo, informa o AJ que já retirou no cartório mídia contendo os autos do 

Inquérito Administrativo da Liquidação Extrajudicial da falida, com o fim de análise para 

propositura de ação de responsabilidade em face dos ex-controladores da sociedade 

empresária ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E 

CÂMBIO. 
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 Continuando, em relação à certidão de fl. 306 (doc. 0000306) o AJ informa que a 

sede da falida se encontra provisoriamente ocupada pelo ex-Liquidante Extrajudicial, o qual 

já providencia a retirada de seus pertences, com a promessa de entrega das chaves do 

imóvel ao AJ na próxima semana. Assim, torna-se desnecessária a expedição de novo 

Mandado de Arrombamento/Lacre, tendo em vista que em breve as chaves do imóvel serão 

entregues ao Administrador Judicial. 

 

 Ademais, informa o AJ que em recente reunião com o ex-Liquidante Extrajudicial 

na sede da falida, verificou a existência de bens móveis da mesma no local, a maioria sem 

valor comercial (sucata), os quais serão oportunamente elencados através de Auto de 

Arrecadação, assim que forem entregues as chaves do imóvel citado. 

 

 Por fim, passa este AJ 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 AJ 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 AJ na presente falência 

não possui tais expertises. 

 

 Cabe salientar que é de conhecimento do AJ a existência de diversas ações 

cíveis ajuizadas pela falida e em face da mesma, lembrando que não será necessária a 

contratação de advogados, possuindo o escritório do AJ profissionais aptos a diligenciar nos 

processos citados. 

 

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

o ativo da massa falida, na forma do art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005. 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 Ante todo o exposto, este AJ pugna a Vossa Excelência: 
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a) sejam expedidos os ofícios de praxe após a decretação da falência, com o 

fim de pesquisa de bens da massa falida e comunicação da falência para os 

órgãos públicos. 

 

b) sejam expedidos os seguintes ofícios: 

 

i. 5º Ofício de Registro de Distribuição – RJ1, solicitando pesquisa de bens em nome 

de ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E 

CÂMBIO, CNPJ: 74-073.974/0001-31; ALEXANDRO MARCEL, CPF: 

033.058.647-53 e RAFAEL ABAD SOBRINHO, CPF: 295.573.307-59; 

 

ii. 6º Ofício de Registro de Distribuição – RJ2, solicitando pesquisa de bens em nome 

de ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E 

CÂMBIO, CNPJ: 74-073.974/0001-31; ALEXANDRO MARCEL, CPF: 

033.058.647-53 e RAFAEL ABAD SOBRINHO, CPF: 295.573.307-59; 

 

iii. ao DETRAN/RJ, solicitando pesquisa de bens em nome de ESTRATÉGIA 

INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO, CNPJ: 74-

073.974/0001-31; ALEXANDRO MARCEL, CPF: 033.058.647-53 e RAFAEL 

ABAD SOBRINHO, CPF: 295.573.307-59; 

 

iv. à JUCERJA, solicitando cópia dos Atos Constitutivos e demais alterações da 

sociedade falida (ESTRATÉGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE 

VALORES E CÂMBIO, CNPJ: 74-073.974/0001-31); 

 

v. às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, solicitando-se informações sobre os 

débitos fiscais da massa falida, atualizados até a data da quebra (13/12/2017), 

inclusive apontando as execuções fiscais em curso em face da mesma; 

 

 

                                                           
1 Endereço 5º Dist.: Av. Rio Branco, nº 131, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20040-006. 
2 Endereço 6º Dist.: Av. Rio Branco, nº 135, sala 415, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20040-006. 



5 
 

 

 

c) sejam os honorários do AJ fixados em 5% (cinco por cento) sobre o ativo 

da massa falida, na forma do art. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005. 

 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro 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 
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