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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 

Processo nº: 0094980-68.1999.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

nomeada Síndica por esse MM Juízo, nos autos da falência de PONTO DE VISTA ÓTICA 

DO PREÇO ÚNICO LTDA., vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, 

apresentar o quarto relatório circunstanciado do feito, a partir da última manifestação da 

Síndica (fls. 6.372/6.374 – 29º Volume), expondo a partir desta, todos os atos realizados 

e requerendo, ao final, diligências para o devido prosseguimento do processo falimentar. 

 

29º  VOLUME 

 

1. Fls. 6.374v. – MP ratificando a manifestação da Síndica de fls. 6.372/6.374. 

2. Fls. 6.375/6.381 – Fazenda Nacional postulando a reserva de crédito em face da 

massa falida. 

3. Fls. 6.382/6.405 – Leiloeiro informando a data de realização do leilão público, bem 

como acostando aos autos o edital de leilão e a documentação referente à diligência. 

 

30º  VOLUME 

 

4. Fls. 6.406/6.420 – Continuação da documentação acostada pelo Leiloeiro. 

5. Fls. 6.421/6.422 – Auto de Arrematação Positivo. 
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6. Fls. 6.423 – Decisão determinando, entre outras providências, a rescisão do 

contrato do patrono da massa falida, bem como fosse esclarecido pelo Síndico a 

propriedade do imóvel localizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, nº 182, loja 104, 

Centro, São Gonçalo – RJ. 

7. Fls. 6.424/6.437 – Arrematante postulando, entre outras providências, a expedição 

da Carta de Arrematação e o mandado de Imissão na Posse do imóvel arrematado. 

8. Fls. 6.438 – Certidão atestando que o ofício de fl. 6.349 foi respondido às fls. 

6.389/6.420 e a inexistência de resposta do ofício de fl. 6.349. 

9. Fls. 6.439/6.443 – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão de fl. 6.423. 

10. Fls. 6.444/6.445 – Certidão informando as diligências realizadas com o fim de tornar 

possível, dentro do prazo legal, a ocorrência do leilão público, gerando o auto de 

arrematação positivo. 

11. Fls. 6.446 – Decisão homologando o auto de fls. 6.421/6.422, bem como 

determinando a expedição da carta de arrematação, na forma do pleito de fls. 

6.424/6.437. 

12. Fls. 6.447 – Guia de remessa dos autos. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Inicialmente, a Síndica informa a juntada do QGC Consolidado para 

publicação, juntamente com os cálculos de rateio entre os credores trabalhistas e a 

indicação dos saldos atualizados das contas em nome da Massa Falida. Contudo, ainda 

não é possível a expedição dos mandados de pagamento em favor daqueles 

enquanto as contas indicadas não forem unificadas. Por tal, esta Síndica irá postular 

a expedição de ofício ao Banco do Brasil, solicitando a unificação das contas em nome 

da Massa Falida, com o fim de pagamento do primeiro rateio entre os credores 

trabalhistas. 

 

 Prosseguindo, em que pese o modo de pagamento dos honorários da Síndica 

esteja fixado na forma de adiantamentos de salários mínimos (item 5, da r. decisão de fls. 

6.338/6.339), sendo certa a expedição de um mandado de pagamento em favor da 

mesma (fl. 6.340), torna-se necessária a mudança da forma de pagamento apontada, 
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tendo em vista a dificuldade de controle do recebimento de honorários, bem como a 

possibilidade de pagamento a maior, caso não exista mais bens a arrecadar na presente 

falência. 

 

 Diante deste cenário, propõe a Síndica mudança na forma de pagamento de 

seus honorários, na seguinte forma: o percentual de 5% fixado às fls. 6.112/6.113 poderá 

ser pago na proporção de 60% (sessenta por cento) de qualquer quantia obtida via 

arrematação de bens etc, assim que a mesma seja depositada em favor da Massa Falida, 

respeitando a reserva de 40% (quarenta por cento) do restante dos honorários da Síndica, 

a ser pago no final da falência, na forma da lei, com o depósito prévio de tal quantia em 

conta com titularidade do escritório de advocacia, ora Síndico na presente falência. 

 

 Ademais, diante da arrematação do imóvel descrito às fls. 6.421/6.422, bem 

como a r. decisão de fl. 6.446, tornando perfeito o ato realizado, com a modificação da 

forma de remuneração da Síndica, esta irá postular a expedição de mandado de 

pagamento em seu favor, no valor de R$ 17.663,00 (dezessete mil e seiscentos e 

sessenta e três reais), na forma dos cálculos em anexo, cabendo apontar o desconto do 

valor já recebido pela Síndica à fl. 6.340. Da mesma forma, será necessária a 

transferência do valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) para conta a ser 

criada pelo MM. Juízo, com titularidade da sociedade Síndica da presente Massa Falida, 

representando o montante que só poderá ser sacado após o encerramento da presente 

falência. 

 

 Continuando, informa a Síndica a reserva do valor do crédito da Fazenda 

Nacional apontado às fls. 6.375/6.381. 

 

 Diante do atestado à fl. 6.438, esta Síndica irá postular a reiteração do ofício 

expedido à fl. 6.348, até a presente data não respondido. 

 

 Por fim, com relação ao item 5, da r. decisão de fls. 6.423/6.423v., informa a 

Síndica que em recente decisão do MM. Juízo, foram julgados improcedentes os 

embargos de terceiro opostos em face da Massa Falida (processo nº 0303598-

22.2016.8.19.0001) mantendo-se a arrecadação do imóvel localizado na Rua Dr. Feliciano 
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Sodré, 182, loja 104, Centro, São Gonçalo – RJ. Cabe salientar, que o imóvel em questão 

já se encontra avaliado nos autos falimentares (fls. 6.311/6.327), com nomeação de 

leiloeiro para proceder sua venda em hasta pública (fls. 6.338/6.339). Contudo, torna-se 

necessário o trânsito em julgado dos autos mencionados para uma possível 

arrematação. 

 

 

REQUERIMENTOS 

 

 

 Ante todo o exposto, esta Síndica pugna a Vossa Excelência: 

 

a) seja expedido ofício ao Banco do Brasil, solicitando a unificação das 

contas nº 0700108276120 e 0400122175808, ambas em nome da Massa 

Falida, abrindo a possibilidade de entrega do presente ofício à Síndica, 

para agilidade da diligência. 

 

b) seja modificado o modo de pagamento da Síndica estipulado na r. 

decisão de fls. 6.338/6.339, item 5, na seguinte forma: o percentual de 5% 

fixado às fls. 6.112/6.113 será pago na proporção de 60% (sessenta por 

cento) de qualquer quantia obtida via arrematação de bens etc, assim que 

a mesma seja depositada em favor da Massa Falida, respeitando a 

reserva de 40% (quarenta por cento) do restante dos honorários da 

Síndica, a ser pago no final da falência, na forma da lei, com o depósito 

prévio de tal quantia em conta com titularidade do escritório de 

advocacia representado por aquela. 

 

c) caso seja deferido o pleito supra, seja expedido mandado de pagamento 

em favor da Síndica, no valor de R$ 17.663,00 (dezessete mil e seiscentos 

e sessenta e três reais), na forma dos cálculos em anexo. 
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d) caso seja deferido o pleito supra, seja expedido ofício ao Banco do Brasil, 

determinando-se a criação de conta em favor da Síndica da Massa Falida 

(CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

CNPJ: 26.462.040/0001-49), com a transferência do montante de R$ 

12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) da conta em nome da massa 

falida. 

 

e) seja reiterado o ofício de fl. 6.348, até a presente data sem resposta. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2018. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Síndico da Massa Falida de Ponto de Vista Ótica do Preço Único Ltda. 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 


