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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: 0452143-10.2011.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

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

CENTER COMUNICAÇÃO E SISTEMA LTDA., vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, apresentar relatório circunstanciado do feito, a partir da r. sentença de 

quebra de fls. 189/193 (1º Volume), 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. 

 

1º  VOLUME 

 

1. Fls. 189/193 – Sentença de quebra da sociedade empresária MESSAGE CENTER 

COMUNICAÇÃO E SISTEMA LTDA., sediada na Avenida das Américas, nº 500, 

Bloco 14, Loja 101, Barra da Tijuca/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 04.174.889/0001-

10. A falida possuía os seguintes sócios: MIGUEL VARGAS FRANCO NETTO (CPF 

nº 465.740.937-91), RAPHAEL DE MELO TAVORA VARGAS FRANCO NETTO 

(CPF nº 086.288.257-54), JULIANA GOMENSORO TELLES DE ALMEIDA (CPF nº 

084.691.507-31) e GUILHERME ANTONIO MONEIRO DA COSTA (CPF nº 

548.104.697-00). A decisão foi proferida em 25/09/2013, fixando o termo legal no 

90º dia anterior à data do pedido de falência (30/08/2011), bem como nomeando o 

Liquidante Judicial para exercer a função de Administrador Judicial. 
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2. Fls. 2195/197 – Petição da falida requerendo a juntada de sua representação legal. 

3. Fls. 198/200 – Petição da falida requerendo a juntada da cópia do agravo de 

instrumento interposto em face da r. sentença de fls.189/193. 

 

2º  VOLUME 

 

4. Fls. 201/216 – Continuação dos documentos acostados no agravo de instrumento 

interposto pela falida. 

5. Fls. 217/257 – Petição da Sra. Juliana Comensoro Telles de Almeida informando 

que interpôs recurso de agravo de instrumento em face da r. sentença de 

fls.189/193. 

6. Fls. 258/263 – Ofício oriundo da Segunda Câmara Cível comunicando que foi 

proferida decisão liminar concedendo efeito suspensivo à decisão agravada, em 

relação ao agravo de instrumento interposto por Juliana Gomensoro. 

7. Fl. 217 – Decisão do Juízo retificando o dispositivo da sentença de fls.191 para que 

deixe de constar nas anotações o nome de JULIANA GOMENSORO TELLES DE 

ALMEIDA, pois não consta no quadro societário da ré como administradora. 

8. Fls. 265 – Ofício expedido para a Egrégia 2ª Câmara Cível informando que o Juízo 

exerceu o juízo de retratação, retificando o dispositivo da sentença para que deixe 

de constar o nome da agravante Juliana Gomensoro. 

9. Fl. 266v. – Manifestação do Administrador Judicial pugnando pela expedição dos 

ofícios de praxe. 

10. Fl. 268 – Promoção do Ministério Público exarando ciência à sentença proferida às 

fls. 189/193. 

11. Fl. 269 – Decisão do Juízo acolhendo o requerimento do Administrador Judicial de 

fls.266, verso. 

12. Fls. 270/273 – Petição do ex-sócio da falida Raphael de Melo Távora Vargas Franco 

Netto pugnando pela reconsideração da r. sentença de fls.189/193, pelo fato de que 

não constava no quadro societário da requerida. 

13. Fl. 274– Decisão do Juízo retificando o dispositivo da sentença de fls.191 para que 

deixe de constar nas anotações o nome de RAPHAEL DE MELO TAVORA VARGAS 

FRANCO NETTO, pois não consta no quadro societário da ré como administrador. 
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14. Fl. 276 – Promoção do Ministério Público exarando ciência à r. decisão de fls.274. 

15. Fl. 277, verso – Manifestação do Administrador Judicial pugnando pela expedição 

das comunicações de praxe. 

16. Fls. 278/318 – Ofícios de praxe expedidos. 

17. Fls. 319/320 – Petição do AJ pugnando, dentre outros requerimentos, pela 

publicação do edital de que trata o art. 99, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05. 

18. Fls. 321/400 – Respostas dos ofícios expedidos às fls.278/318. 

 

3º  VOLUME 

 

19. Fls. 401/478 – Continuação das respostas dos ofícios expedidos às fls.278/318. 

20. Fls. 479/513 – Ofício oriundo da 2ª Câmara Cível encaminhando a decisão proferida 

em instância superior, referente ao agravo de instrumento interposto pela falida.  

21. Fl. 513v. – Manifestação do Administrador Judicial pugnando pela renovação dos 

requerimentos de fls.319. 

22. Fl. 515 – Decisão do Juízo determinando a manifestação do Ministério Público sobre 

o item 4 do requerimento de fls.319. 

23. Fl. 516 – Publicado o aviso de que trata o art.22, III, a, da Lei 11.101/05. 

24. Fl. 517/522 – Publicado o edital de que trata o art.99, parágrafo único, da Lei 

Falimentar.  

25. Fls. 523/528 – Ofícios expedidos consoante requerimento de fls.319. 

26. Fls. 529/530 – Petição da Sra. Juliana Gomensoro Telles de Almeida pugnando para 

que sejam corrigidos os termos do edital publicado, excluindo-se o nome da 

requerente da publicação editalícia. 

27. Fl. 531 – Ato ordinatório praticado com a finalidade de que o edital seja republicado 

observando-se a decisão de fls.264. 

28. Fls. 532/537 – Publicado o edital nos termos do ato ordinatório de fls.531. 

29. Fls. 538/541 – Mandado de intimação expedido para cumprimento do art.104 da Lei 

Falimentar. 

30. Fl. 542 – Resposta dos ofícios expedidos às fls.278/318. 

31. Fl. 543 – Promoção do Ministério Público pugnando para que o edital do art.99 da 

Lei 11.101/05 seja republicado, em razão da decisão de fls.274. 



4 

 

32. Fls. 544/545 – Respostas dos ofícios expedidos às fls.278/318. 

33. Fl. 546 – Decisão do Juízo nomeando o Perito Carlos Alberto Rangel Serra par a 

elaboração do laudo e do extrato de contas, bem como determinando a republicação 

do edital. 

34. Fl. 547 – Publicado o edital retificado. 

35. Fl. 549 – Petição do Perito apresentando a proposta de honorários (R$5.890,00) 

para a realização da perícia. 

36. Fl. 551 – Petição do Administrador Judicial pugnando, dentre outros requerimentos, 

pela reiteração dos ofícios de fls.315/316. 

37. Fl. 552 – Decisão do Juízo determinando a manifestação dos interessados e do MP 

sobre a proposta de honorários do Perito. 

38. Fls. 554/557 – Ofício oriundo do 3º Ofício de Registro de Imóveis requerendo 

consulta acerca de transação imobiliária praticada pelo sócio da falida. 

39. Fls. 558/560 – Ofícios expedidos conforme requerimento do Síndico. 

40. Fl. 562 – Promoção do MP não se opondo à proposta de honorários periciais. 

41. Fl. 563 – Decisão do Juízo homologando os honorários periciais de fls.549. 

42. Fls. 564/569 – Mandado de intimação e ofícios expedidos. 

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

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

44. Fl. 570 – Decisão do Juízo determinando a manifestação do Administrador Judicial 

e do MP sobre fls.555/557. 

45. Fls. 571/572 – Petição do Administrador Judicial pugnando, dentre outros 

requerimentos, pela juntada do edital de que trata o artigo 7º, §2º, da LRE.  

46. Fl. 573 – Promoção do Ministério Público endossando a manifestação do 

Administrador Judicial de fls.571, parágrafo 2º. 

47. Fls. 574/575 – Certidão negativa referente ao mandado de intimação do falido. 

48. Fl. 576/584 – Decisão do Juízo determinando a manifestação do Administrador 

Judicial sobre a pesquisa de endereços feita junto ao INFOJUD e BACENJUD. 

49. Fl. 586 – Petição do Liquidante Judicial requerendo a intimação para os endereços 

do sócio Guilherme, informados na consulta BACENJUD.  

50. Fl. 587 – Decisão do Juízo acolhendo o requerimento do Administrador Judicial. 

51. Fls. 588/596 – Mandados de intimação expedidos. 
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52. Fl. 597 – Petição do Administrador Judicial apresentando o relatório de que trata o 

artigo 22, III, e, da Lei 11.101/05. 

53. Fl. 598 – Decisão do Juízo determinando a remessa dos autos ao Ministério Público 

em razão da existência, em tese, de crime falimentar. 

54. Fls. 599/600 – Promoção do Ministério Público requerendo a expedição de ofício ao 

Juizado Especial Criminal, tendo em vista os elementos que demonstram a prática 

do crime previsto no art. 178 da Lei de Falências pelos ex-sócios Guilherme Antônio 

Monteiro da Costa e Miguel Vargas Franco Netto. 

 

4º  VOLUME 

 

55. Fls. 601/602 – Decisão do Juízo determinando, dentre outras providências, a 

substituindo o Liquidante Judicial pela sociedade de advogados Carlos Magno, Nery 

& Medeiros, que desempenhará as funções de Administrador Judicial na forma do 

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

56. Fl. 603 – Petição do Liquidante Judicial requerendo a fixação de sua remuneração, 

a ser recolhida em favor da FETJ, bem como a comunicação aos órgãos 

competentes sobre a sua substituição. 

57. Fl. 604 – Decisão do Juízo determinando que o cartório cumpra integralmente a 

decisão de fls.604. 

58. Fl. 605 – Ofício expedido para o Juízo do I Juizado Especial Criminal, conforme 

requerimento do Ministério Público de fls.599/600. 

59. Fl. 607 – Termo de compromisso do Administrador Judicial.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

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

de quebra ter sido prolatada em 25 de setembro de 2013, o Termo Legal Falimentar nunca 

foi fixado, o Quadro Geral de Credores não foi consolidado, existindo a possibilidade de 

pesquisa do imóvel sede da falida e demais bens, através da expedição de ofícios aos 

Registros de Imóveis competentes e das inovações trazidas pelo sistema INFOJUD. 
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 Contudo, a relação de credores (art. 7º, §2º da LFRE/2005) foi apresentada à 

fl. 572, ainda sem publicação, sendo certo que o AJ irá requerer tal diligência. 

 

 Prosseguindo, torna-se necessária a expedição de diversos ofícios para busca 

de bens e direitos da sociedade falida, bem como a fixação do Termo Legal Falimentar 

em 30/08/2011, tendo em vista que a data citada representa o nonagésimo dia anterior à 

data do pedido de falência, conforme r. sentença de quebra de fls. 189/193 e a data da 

distribuição do feito (fl. 2). 

 

 Continuando, passa o Administrador Judicial 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 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. 24, §1º, da Lei nº 11.101/2005, 

cabendo informar que nada ainda foi arrecadado nos autos, tampouco foi fixado o 

Termo Legal Falimentar. 

 

 Por fim, irá requerer o Administrador Judicial 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. 

 

FERNANDO CARLOS MAGNO OAB/RJ nº 153.312 

JOÃO PAULO NERY OAB/RJ nº 153.963 

JAMILLE MEDEIROS OAB/RJ nº 166.261 
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REQUERIMENTOS 

 

 Ante o exposto, o Administrador Judicial 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 R. Sambaiba, nº 699, bl. 03, apto. 803, Leblon, Rio de Janeiro/RJ; 

 

ii. ao 3º Registro de Imóveis2, solicitando certidão de ônus reais do Edifício 

localizado na Praia de Botafogo, nº 28, matricula nº 67.311; 

 

iii. ao 9º Registro de Imóveis3, solicitando certidões de ônus reais dos seguintes 

imóveis: 

 Av. das Américas, 500, Bl. 14, Loja 101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; 

 Av. das Américas, 500, Bl. 12, Loja 101, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; 

 Rua Alda Garrido, nº 555, apto. 302, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ; 

 Rua Presidente Carlos de Campos, nº 115, bl. 1, apto. 401, Laranjeiras, RJ; 

 

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

sociedade: MESSAGE CENTER COMUNICAÇÃO E SISTEMA LTDA. (CNPJ: 

04.174.889/0001-10); 

 

v. ao 5º Distribuidor4, solicitando pesquisa de bens e contratos firmados por 

MESSAGE CENTER COMUNICAÇÃO E SISTEMA LTDA. (CNPJ: 

04.174.889/0001-10); MIGUEL VARGAS FRANCO NETTO (CPF nº 

465.740.937-91); RAPHAEL DE MELO TAVORA VARGAS FRANCO NETTO 

(CPF nº 086.288.257-54); JULIANA GOMENSORO TELLES DE ALMEIDA 

(CPF nº 084.691.507-31) e GUILHERME ANTONIO MONEIRO DA COSTA 

(CPF nº 548.104.697-00); 

                                                           
1 Endereço do 2º RI: Avenida Nilo Peçanha, nº 26, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20020-100. 
2 Endereço do 3º RI: Av. Pres. Antônio Carlos, nº 607, 9º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20020-010. 
3 Endereço do 9º RI: Avenida Nilo Peçanha, nº 12, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20020-100. 
4 Endereço do 5º Dist.: Avenida Rio Branco, nº 131, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20040-006. 
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vi. ao 6º Distribuidor5, solicitando pesquisa de bens e contratos firmados por 

MESSAGE CENTER COMUNICAÇÃO E SISTEMA LTDA. (CNPJ: 

04.174.889/0001-10); MIGUEL VARGAS FRANCO NETTO (CPF nº 

465.740.937-91); RAPHAEL DE MELO TAVORA VARGAS FRANCO NETTO 

(CPF nº 086.288.257-54); JULIANA GOMENSORO TELLES DE ALMEIDA 

(CPF nº 084.691.507-31) e GUILHERME ANTONIO MONEIRO DA COSTA 

(CPF nº 548.104.697-00); 

 

vii. às Fazendas Nacional e INSS, solicitando-se informações sobre os débitos 

fiscais da MASSA FALIDA DE MESSAGE CENTER COMUNICAÇÃO E 

SISTEMA LTDA. (CNPJ: 04.174.889/0001-10), atualizados até a data da 

quebra (25/09/2013); 

 

b) pela fixação do Termo Legal em 30/08/2011, considerando o teor da r. 

sentença de quebra de fls. 189/193 que fixou o termo no 90º dia anterior 

à data do pedido de falência, apontado à fl. 2. 

 

c) seja certificado pelo cartório quanto à existência de impugnação em face 

da publicação da relação de credores de fls. 572. Caso negativo, pugna o 

AJ pela homologação do Quadro Geral de Credores. 

 

d) 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 2011: MESSAGE 

CENTER COMUNICAÇÃO E SISTEMA LTDA. (CNPJ: 04.174.889/0001-10); 

MIGUEL VARGAS FRANCO NETTO (CPF nº 465.740.937-91); RAPHAEL 

DE MELO TAVORA VARGAS FRANCO NETTO (CPF nº 086.288.257-54); 

JULIANA GOMENSORO TELLES DE ALMEIDA (CPF nº 084.691.507-31) e 

GUILHERME ANTONIO MONEIRO DA COSTA (CPF nº 548.104.697-00). 

 

                                                           
5 Endereço do 6º Dist.: Avenida Rio Branco, nº 135, sala 415, Centro, Rio de Janeiro – RJ , CEP: 20040-006. 
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e) seja realizada pesquisa no sistema INFOSEG, na Receita Federal, 

obtendo-se as participações societárias, com indicação dos números de 

CNPJs vinculados às seguintes pessoas físicas, desde o ano de 2001 até 

a presente data: MIGUEL VARGAS FRANCO NETTO (CPF nº 465.740.937-

91); RAPHAEL DE MELO TAVORA VARGAS FRANCO NETTO (CPF nº 

086.288.257-54); JULIANA GOMENSORO TELLES DE ALMEIDA (CPF nº 

084.691.507-31) e GUILHERME ANTONIO MONEIRO DA COSTA (CPF nº 

548.104.697-00). 

 

f) 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. 

 

g) seja determinada a inclusão dos sócios do Administrador Judicial 

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). 

 

h) 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. 

 

i) 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, 7 de junho de 2019. 
 
 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
Administrador Judicial da Massa Falida de Message Center Com. e Sistema Ltda. 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 


