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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL – RJ 

 

 

Processo nº: 0097534-48.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 

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

INSULANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, apresentar o segundo relatório circunstanciado do feito, a partir da 

última manifestação do AJ (fls. 519/529 – 3º Volume), expondo a partir desta, todos os 

atos realizados e requerendo, ao final, diligências para o devido prosseguimento do 

processo falimentar. 

 

 

3º  VOLUME 

 

1. Fls. 530 – Decisão determinando a remessa dos autos ao MP. 

2. Fls. 531/532 – MP postulando, entre outras providências, o deferimento dos pleitos 

do Administrador Judicial de fls. 519/529. 

3. Fls. 533 – Decisão fixando o Termo Legal da falência em 22/05/2013, bem como os 

honorários do AJ em 5% sobre o ativo da Massa Falida. Mais que isso, deferiu os 

pedidos do AJ e MP de fls. 519/529 e 531/532, respectivamente. 

4. Fls. 534/537 – Pesquisa no RENAJUD apontando os veículos em nome da Massa 

Falida, bem como a inexistência de automóveis em nome dos sócios daquela. 
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5. Fls. 538/541 – Pesquisa, com resultado negativo, das Declarações de Operações 

Imobiliárias – DOI da falida e seus sócios. 

6. Fls. 542/543 – Pesquisa indicando os processos ajuizados em face da Massa Falida. 

7. Fls. 544/546 – Aviso de recebimento negativo. 

8. Fls. 547 – Certidão atestando a existência de uma impugnação de crédito ainda 

pendente de julgamento. 

9. Fls. 548/561 – Ofícios expedidos em cumprimento da decisão de fls. 533. 

10. Fls. 562/573 – Respostas dos ofícios expedidos supra. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 Inicialmente, o Administrador Judicial pugna seja devidamente cumprida 

à r. decisão de fl. 533, determinando-se cumprimento do item “e”, da manifestação 

do AJ de fl. 529, com a intimação da sócia administradora da falida, Sra. ERICA 

CRISTINA DAMASIO ABREU (CPF: 085.226.247-71) para, em derradeira oportunidade, 

prestar esclarecimentos em relação ao paradeiro dos veículos apontados à fl. 525 e do 

montante recebido pelo INPI (fls. 478/479), nos termos do contrato anexado aos autos às 

fls. 467/479. 

 

 Com efeito, a intimação supra é importante para o embasamento de 

possível denúncia oferecida pelo Ministério Público em face dos sócios da falida, 

conforme relatório já apresentado pelo ex-Administrador Judicial às fls. 451/453. 

 

 Prosseguindo, com relação à pesquisa de fls. 542/543, apresenta o AJ o 

Quadro Geral de Credores atualizado da Massa Falida (doc. em anexo), devendo o 

mesmo ser publicado, nos termos da lei falimentar. Informa o AJ que aguarda as respostas 

dos ofícios de fls. 559, 560 e 561 para consolidação do passivo fiscal da falida. 

 

 Ademais, com relação aos ofícios expedidos às fls. 548, 549, 553, 555, 558, 

559, 560 e 561, irá o AJ postular a certificação cartorária quanto à existência de resposta 

dos mesmos. Caso negativa, será requerido a reiteração dos ofícios. 
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 Continuando, passa o Administrador Judicial a se manifestar a respeito 

das respostas dos ofícios de fls. 562/573. 

 

 Fls. 562/564, 565/566 e 571/572 – Respostas negativas quanto à pesquisa realizada 

referente ao imóvel localizado na Rua Jerônimo de Ornelas, nº 370, Cacuia, Ilha do 

Governador, Rio de Janeiro – RJ. O AJ aguarda as respostas dos ofícios de fls. 

548 e 549, também com referência ao imóvel apontado, sendo certo que 

através da informação obtida à fl. 572, será postulada a expedição de ofício ao 

11º RI, objetivando a obtenção da certidão de ônus reais do bem citado. 

 Fls. 567/568 – Resposta do ofício expedido ao 6º Ofício de Distribuição apontando 

procurações registradas nos 8º e 18º Ofícios de Notas com relação à sociedade 

falida. O AJ irá postular a expedição de novos ofícios para averiguação de tais 

procurações. 

 Fls. 569/570 – Resposta negativa quanto à pesquisa realizada referente ao imóvel 

localizado na Rua Tocariba, nº 116, Padre Miguel, Rio de Janeiro – RJ. Conforme 

informação obtida nesta resposta, o AJ irá postular a expedição de ofício ao 4º 

RI, objetivando a obtenção da certidão de ônus reais do bem citado. 

 Fls. 573 – Resposta do ofício expedido ao 5º Ofício de Distribuição apontando 

registros realizados pela sócia da falida na 1ª Circunscrição do RCPN de interesse 

do processo falimentar. O AJ irá postular a expedição de novos ofícios para 

averiguação de tais registros. 

 

 Prosseguindo, em pesquisa realizada pelo AJ na internet (doc. em anexo), 

foram encontradas duas sociedades (TRANSPALADO TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 

72.051.782/0001-07 e MEGA 7 TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 05.268.169/0001-40) 

com o mesmo objeto e sede da falida, com sócios da mesma família da sócia 

administradora daquela, abrindo a possibilidade de extensão dos efeitos da falência e 

desconsideração da personalidade jurídica daquelas sociedades. Assim sendo, será 

postulada pelo AJ a expedição de ofícios para averiguação da situação aqui narrada. 
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REQUERIMENTOS 

 

 Ante todo o exposto, o Administrador Judicial pugna a Vossa Excelência: 

 

a) seja devidamente cumprida à r. decisão de fl. 533, determinando-se 

cumprimento do item “e”, da manifestação do AJ de fl. 529, com a 

intimação da sócia administradora da falida, Sra. ERICA CRISTINA 

DAMASIO ABREU (CPF: 085.226.247-71) para, em derradeira 

oportunidade, prestar esclarecimentos em relação ao paradeiro dos 

veículos apontados à fl. 525 e do montante recebido pelo INPI (fls. 

478/479), nos termos do contrato anexado aos autos às fls. 467/479. 

 

b) pela juntada e publicação do Quadro Geral de Credores Atualizado da 

Massa Falida (doc. em anexo). 

 

c) seja certificado pelo cartório quanto à existência de resposta dos ofícios 

expedidos às fls. 548, 549, 553, 555, 558, 559, 560 e 561. Caso negativo, 

pugna o Síndico pela reiteração dos mesmos. 

 

d) sejam expedidos os seguintes ofícios: 

 

i. ao 4º Registro de Imóveis1, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Tocariba, nº 116, Padre Miguel, Rio de Janeiro – RJ; 

 

ii. ao 8º Registro de Imóveis2, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Mabá, nº 381, Vigário Geral, Rio de Janeiro – RJ; 

 

iii. ao 11º Registro de Imóveis3, solicitando certidão de ônus reais do imóvel 

localizado na Rua Jerônimo de Ornelas, nº 370, Cacuia, Ilha do 

Governador, Rio de Janeiro – RJ; 

                                                           
1 Endereço do 4º RI: Rua do Prado, nº 41, loja 101, Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 23555-012. 
2 Endereço do 8º RI: Rua da Alfândega, nº 91, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20071-000. 
3 Endereço do 11º RI: Avenida Pres. Vargas, nº 542, sala 1012, Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20073-900. 
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iv. ao 8º Ofício de Notas – RJ4, solicitando cópia da procuração que faz RIO 

INSULANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 

07.213.848/0001-48 a JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, registrada no Livro 

2428, fl. 021, em 09/03/2009; 

 

v. ao 8º Ofício de Notas – RJ, solicitando cópia da procuração que faz RIO 

INSULANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 

07.213.848/0001-48 a JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, registrada no Livro 

2724, fl. 63, em 03/09/2012; 

 

vi. ao 18º Ofício de Notas – RJ5, solicitando cópia da procuração que faz 

RIO INSULANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 

07.213.848/0001-48 a EDSON ALVES PESSANHA, registrada no Livro 

1844, fl. 27, em 26/06/2012; 

 

vii. ao 18º Ofício de Notas – RJ, solicitando cópia da procuração que faz RIO 

INSULANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ: 

07.213.848/0001-48 a JOSÉ BEZERRA DE SOUZA, registrada no Livro 

1891, fl. 49, em 03/02/2014; 

 

viii. ao 18º Ofício de Notas – RJ, solicitando cópia da procuração que faz 

CINIRA DE OLIVEIRA a ERICA CRISTINA DAMASIO ABREU, 

registrada no Livro 1824, fl. 163, em 17/05/2012; 

 

ix. a 1ª Circunscrição do Registro Civil de Pessoas Naturais – RCPN6, 

solicitando cópia da declaração localizada no livro 042, fl. 066, em 

12/04/2005; 

 

                                                           
4 Endereço do 8º Of. de Notas: Rua da Assembleia, nº 10, sala 1016, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20011-901. 
5 Endereço do 18º Of. de Notas: Av. Pres. Vargas, nº 435, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20071-904. 
6 Endereço do 1ª Circ. RCPN: Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21910-295. 
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x. a 1ª Circunscrição do Registro Civil de Pessoas Naturais – RCPN7, 

solicitando cópia da procuração localizada no livro 070, fl. 079 e 080, em 

27/02/2015; 

 

xi. à JUCERJA, solicitando cópia dos Atos Constitutivos e demais 

alterações das sociedades TRANSPALADO TRANSPORTES LTDA. 

(CNPJ: 72.051.782/0001-07) e MEGA 7 TRANSPORTES LTDA. (CNPJ: 

05.268.169/0001-40). 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018. 

 

 

CARLOS MAGNO, NERY & MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

Administrador Judicial da Massa Falida de Rio Insulana Transp. e Serviços Ltda. 

Fernando Carlos Magno Martins Correia 
OAB/RJ nº 153.312 

                                                           
7 Endereço do 1ª Circ. RCPN: Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 21910-295. 


