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REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA, vem requerer ajuntada do relatório 

referente ao mês de janeiro de 2019, que segue em anexo. 

Nestes termos, muito respeitosamente, 

Pede deferimento. 
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Considerações Preliminares 

A Unyama Consórcio União de Revendedores de Motocicletas 

LTDA foi constituída em 1980 com o principal objetivo de administrar 

Consórcios, conforme o relatório sobre as causas da falência apresentado 

pelo ex-administrador Adalberto Maia Antunes, o inicio da crise 

operacional da sociedade se deu em meados de 1999, quando foram 

realizadas algumas retiradas dos numerários pertencentes aos grupos de 

consorciados. 

Em 2003 foi proposta uma ação de dissolução de sociedade 

que foi julgada procedente, pois um dos sócios foi julgado revel, tendo o 

juizo determinado a exclusão dele da sociedade e apuração de seus 

haveres, haja vista a quebra do affectio societatis. Deu-se inicio então a 

diversos conflitos entre o sócio e ex-sócio. 

Desta forma, a falência foi decretada em 03 de agosto de 

2007. No decurso do processo (alimentar, foram publicados os seguintes 

atos: 

a) Emitido mandado de Lacre em 15 de agosto de 2007; 

b) Termo de Compromisso do Terceiro Liquidante Judicial 

em 15/08/2007 nomeado pelo BACEN; 

c) Termo de Arrecadação de Livros e Documentos; Móveis 

e Utensilios; Caixa e Inventário de valores e 

documentos fls. 171/181; 

d) Relação de Bens dos sócios fls. 152; 

e) Substituição 	do 	Administrador 	Judicial 	em 

12/12/2007; 

a 
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f) 0 edital do artigo 99, inciso XII da Lei 11.101/2005; 

g) Em 30/05/2016 Decisão que nomeou Gustavo Banho 

Licks como novo Administrador judicial às fls. 

1200/1201; 

h) 0 edital do artigo 7 2 , § 2 2  da Lei 11.101/2005 em 23 de 

fevereiro de 2017; 

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o administrador judicial vem apresentar o Relatório da 

Administração judicial, referente ao mês de janeiro de 2019, em quatro 

itens assim dispostos: 

I. Fase processual; 

II. Atividades da Administração judicial; 

III. Análise financeira; e 

IV. Conclusão. 

I. Fase processual: 

As habilitações e impugnações estão em fase de análise pela 

•  Administração judicial e decisão pelo juizo falimentar, a fim de 

consolidar o Quadro Geral de Credores e publicar o edital do art. 18 da 

Lei 11.101/05. 

Atualmente, o processo se encontra na fase de buscar bens de 

propriedade da Massa Falida nos cartórios de registro de imóveis. 

Além disso, intenta-se reaver os livros contábeis da 

sociedade por meio da intimação do BACEN e do liquidante extrajudicial, 

Sr. Moisés Boutros Khouri. 
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II. Atividades da Administração Judicial: 

a) Da Audiência Especial 

0 ex sócio da sociedade falida, Sr. Adalberto Maia Antunes, 

peticionou nos autos da falência, às fls. 1481/1482, requerendo que, 

diante do desaparecimento dos livros e documentos contábeis da 

. 

	

	empresa, o juizo designasse audiência especial para analisar a situação e 

decidir quanto às providências a serem adotadas. 

A Administração judicial se manifestou concordando com o 

pedido tendo em vista que já havia feito o mesmo requerimento em 

petição anterior, de fls. 1419/1425. 

0 MM. juízo designou audiência especial para o dia 

04/12/2018, às 14 horas. 

Na hora designada pelo juízo, compareceram o ex-sócio, Sr. 

Adalberto Maia Antunes, seu advogado e o Administrador Judicial. 

Foram novamente questionados os pontos relacionados no 

art. 104 da Lei 11.101/2005 e o termo de comparecimento com os 

documentos apresentados foram juntados aos autos. 

A Administração judicial solicitou a remessa dos autos para 

analisar os documentos juntados pelo ex sócio. 

b) Oficio ao Banco Central 

Expediu-se ofício ao Banco Central do Brasil, às fls. 1.463, 

para que este forneça o Parecer sobre as Causas da Quebra, a 
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documentação contábil da falida que estiver em sua posse, bem como que 

informe os dados do Liquidante Extrajudicial MOISÉS BOUTROS KHOURI. 

A intimação foi respondida através do Ofício juntado, às fls. 

1.484, no qual o BACEN informou que não foi possível atender à 

solicitação em razão da cópia da decisão judicial não ter sido anexada ao 

documento enviado. 

0 BACEN solicitou também que o novo ofício com a decisão 

anexada seja encaminhado diretamente ao Departamento de 

Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares — ASPAR, órgão 

responsável pela adoção das providências determinadas pelo juízo. 

Dessa forma, a Administração judicial peticionou nos autos 

requerendo a reexpedição do ofício ao departamento informado pelo 

BACEN e aguarda o deferimento pelo juízo. 

Aguarda-se a resposta ao ofício. 

III. Análise financeira : 

• 	 Os falidos permanecem inadimplentes com as obrigações 

previstas no art. 104, V, da Lei N° 11.101/2005, quais sejam, promover a 

entrega de todos os bens, livros contábeis, livros administrativos e 

demais documentos à Administração judicial. 

Assim, em cumprimento ao art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o administrador judicial vem informar que resta 

prejudicada a análise da situação patrimonial da Massa Falida, bem como 

do seu ativo e passivo atualizados, até que se cumpra a referida obrigação 

de apresentação dos documentos contábeis e financeiros da falida. 
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IV. Conclusão: 

Aguarda-se a reexpedição do ofício encaminhado ao BACEN 

para que este apresente o parecer sobre as causas da quebra e a 

documentação contábil da Falida que estiver em sua posse. 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento. 

Rio de janeiro, 18 de fevereiro de 2019. 

GUSTAV 	 KS 
	

LEONARDO Fh 0SO 

C-R 087.155/0- 	 OAB/RJ 175.354 

OAB/RJ 1 

ISA 
	
NELL WETZEL 
	

FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 204.938 
	

OAB/RJ 217.228 

o 
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referente ao mês de dezembro de 2018, que segue em anexo.  
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Pede deferimento. 

	

. 	 Rio 	de Janeiro, 23 de janeiro de 2019. 

CKS LEONARDO FRAGOS 
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Considerações Preliminares 

A Unyama Consórcio União de Revendedores de Motocicletas 

LTDA foi constituída em 1980 com o principal objetivo de administrar 

Consórcios, conforme o relatório sobre as causas da falência apresentado 

pelo ex-administrador Adalberto Maia Antunes, o início da crise 

operacional da sociedade se deu em meados de 1999, quando foram 

realizadas algumas retiradas dos numerários pertencentes aos grupos de 

consorciados. 

Em 2003 foi proposta uma ação de dissolução de sociedade 

que foi julgada procedente, pois um dos sócios foi julgado revel, tendo o 

juízo determinado a exclusão dele da sociedade e apuração de seus 

haveres, haja vista a quebra do affectio societatis. Deu-se início então a 

diversos conflitos entre o sócio e ex-sócio. 

Desta forma, a falência foi decretada em 03 de agosto de 

2007. No decurso do processo falimentar, foram publicados os seguintes 

atos: 

a) Emitido mandado de Lacre em 15 de agosto de 2007; 

b) Termo de Compromisso do Terceiro Liquidante Judicial 

em 15/08/2007 nomeado pelo BACEN; 

c) Termo de Arrecadação de Livros e Documentos; Móveis 

e Utensílios; Caixa e Inventário de valores e 

documentos fls. 171/181; 

d) Relação de Bens dos sócios fls. 152; 

e) Substituição 	do 	Administrador 	Judicial 	em 

12/12/2007; 
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f) 0 edital do artigo 99, inciso XII da Lei 11.101/2005; 

g) Em 30/05/2016 Decisão que nomeou Gustavo Banho 

Licks como novo Administrador judicial às fls. 

1200/1201; 

h) 0 edital do artigo 7 2 , § 2 2  da Lei 11.101/2005 em 23 de 

fevereiro de 2017; 

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

• 11.101/2005, o administrador judicial vem apresentar o Relatório da 

Administração judicial, referente ao mês de dezembro de 2018, em 

quatro itens assim dispostos: 

I. Fase processual; 

II. Atividades da Administração judicial; 

III. Análise financeira; e 

IV. Conclusão. 

I. Fase processual:  

As habilitações e impugnações estão em fase de análise pela 

Administração judicial e decisão pelo juizo falimentar, a fim de 

consolidar o Quadro Geral de Credores e publicar o edital do art. 18 da 

Lei 11.101/05. 

Atualmente, o processo se encontra na fase de buscar bens de 

propriedade da Massa Falida nos cartórios de registro de imóveis. Além 

disso, intenta-se reaver os livros contábeis da sociedade por meio da 

intimação do BACEN e do liquidante extrajudicial, Sr. Moisés Boutros 

Khouri. 

Página 4 de 7 

www.l ichassociados.com . br 



II.Atividades da Administração Judicial: 

a) Da Audiência Especial 

0 ex sócio da sociedade falida, Sr. Adalberto Maia Antunes, 

peticionou nos autos da falência às fls. 1481/1482 requerendo que, 

diante do desaparecimento dos livros e documentos contábeis da 

empresa, o juízo designasse audiência especial para analisar a situação e 

decidir quanto às providências a serem adotadas. 

A Administração judicial se manifestou concordando com o 

pedido tendo em vista que já havia feito o. mesmo requerimento em 

petição anterior de fls. 1419/1425. 

0 MM. juizo designou audiência especial para o dia 

04/12/2018 às 14 horas. 

Na hora designada pelo juízo, compareceram o ex-sócio, Sr. 

Adalberto Maia Antunes, seu advogado e o Administrador judicial. Foram 

novamente questionados os pontos relacionados no art. 104 da Lei 

11.101/2005 e o termo de comparecimento com os documentos 

• 	apresentados foram juntados aos autos. 

b) Ofício ao Banco Central 

Expediu-se oficio ao Banco Central do Brasil à fl. 1.463 para 

que este forneça o Parecer sobre as Causas da Quebra, a documentação 

contábil da falida que estiver em sua posse, bem como que informe os 

dados do Liquidante Extrajudicial MOISÉS BOUTROS KHOURI. 

A intimação foi respondida através do Oficio juntado à fl. 

1.484, no qual o BACEN informou que não foi possível atender à 
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solicitação em razão da cópia da decisão judicial não ter sido anexada ao 

documento enviado. 

0 BACEN solicitou também que o novo ofício com a decisão 

anexada seja encaminhado diretamente ao Departamento de 

Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares — ASPAR, órgão 

responsável pela adoção das providências determinadas pelo juízo. 

Dessa forma, a Administração judicial peticionou nos autos 

• 	requerendo a reexpedição do ofício ao departamento informado pelo 

BACEN e aguarda o deferimento pelo juízo. 

Aguarda-se a resposta ao ofício. 

III. Análise financeira: 

Os falidos permanecem inadimplentes com as obrigações 

previstas no art. 104, V, da Lei N° 11.101/2005, quais sejam, promover a 

entrega de todos os bens, livros contábeis, livros administrativos e 

demais documentos à Administração judicial. 

• 	 Assim, em cumprimento ao art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o administrador judicial vem informar que resta 

prejudicada a análise da situação patrimonial da Massa Falida, bem como 

do seu ativo e passivo atualizados, até que se cumpra a referida obrigação 

de apresentação dos documentos contábeis e financeiros da falida. 
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IV. Conclusão: 

Aguarda-se a reexpedição do oficio encaminhado ao BACEN 

para que este apresente o parecer sobre as causas da quebra e a 

documentação contábil da Falida que estiver em sua posse. 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento. 

Rio de janeiro, 16 de janeiro de 2019. 

o 
GUS 	 ~LICKS 

	
EONARDÓMAGOSO 

CRC -RJ 	-7 
	

OAB/RJ 175.354 

OAB/RJ 176.184 

ISABEL BONELLI`WETZEL 
	

FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 204.938 
	

OAB/RJ 217.228 

o 
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LICKS ASSOCIADOS, honrosamente nomeada para o cargo de 

Administradora Judicial da MASSA FALIDA DE UNYAMA CONSÓRCIO DE 

REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA, vem requerer a juntada do relatório 

referente ao mês de fevereiro de 2019, que segue em anexo. 

Nestes termos, muito respeitosamente, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 19 de março de 2019. 

LICKS 	 LEONA DRA wO 
5110- 	 OAB/RJ 175.354 

OAB/RJ 176.184 

~ ~~ 	
p 

ISABEL BONELLI TZEL 	 F~I`IAN~DIERSA~~ NTÌ
w  
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Considerações Preliminares 

A Unyama Consórcio União de Revendedores de Motocicletas 

LTDA foi constituída em 1980 com o principal objetivo de administrar 

Consórcios, conforme o relatório sobre as causas da falência apresentado 

pelo ex-administrador Adalberto Mala Antunes, o início da crise 

operacional da sociedade se deu em meados de 1999, quando foram 

realizadas algumas retiradas dos numerários pertencentes aos grupos de 

consorciados. 

LJ 

Em 2003 foi proposta uma ação de dissolução de sociedade 

que foi julgada procedente, pois um dos sócios foi julgado revel, tendo o 

juizo determinado a exclusão dele da sociedade e apuração de seus 

haveres, haja vista a quebra do affectio societatis. Deu-se inicio então a 

diversos conflitos entre o sócio e ex-sócio. 

Desta forma, a falência foi decretada em 03 de agosto de 

2007. No decurso do processo falimentar, foram publicados os seguintes 

atos: 

a) Emitido mandado de Lacre em 15 de agosto de 2007; 

• 	 b) Termo de Compromisso do Terceiro Liquidante Judicial 

em 15/08/2007 nomeado pelo BACEN; 

c) Termo de Arrecadação de Livros e Documentos; Móveis 

e Utensílios; Caixa e Inventário de valores e 

documentos fls. 171/181; 

d) Relação de Bens dos sócios fls. 152; 

e) Substituição 	do 	Administrador 	Judicial 	em 

12/12/2007; 
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f) 0 edital do artigo 99, inciso XII da Lei 11.101/2005; 

g) Em 30/05/2016 Decisão que nomeou Gustavo Banho 

Licks como novo Administrador Judicial às fls. 

1200/1201; 

h) 0 edital do artigo 7 2 , § 2 2  da Lei 11.101/2005 em 23 de 

fevereiro de 2017; 

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o administrador judicial vem apresentar o Relatório da 

	

• 

	

	Administração 	judicial, referente ao mês de fevereiro de 2019, em quatro 

itens assim dispostos: 

	

I. 	Fase processual; 

	

Il. 	Atividades da Administração judicial; 

III. Análise financeira; e 

IV. Conclusão. 

I. Fase processual: 

As habilitações e impugnações estão em fase de análise pela 

•  Administração judicial e decisão pelo juizo falimentar, a fim de 

consolidar o Quadro Geral de Credores e publicar o edital do art. 18 da 

Lei 11.101/05. 

Atualmente, o processo se encontra na fase de buscar bens de 

propriedade da Massa Falida nos cartórios de registro de imóveis. 

Além disso, intenta-se reaver os livros contábeis da 

sociedade por meio da intimação do BACELA e do liquidante extrajudicial, 

Sr. Moisés Boutros Khouri. 
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II. Atividades da Administração Judicial: 

a) Da Audiência Especial 

0 ex sócio da sociedade falida, Sr. Adalberto Mala Antunes, 

peticionou nos autos da falência, às fls. 1481/1482, requerendo que, 

diante do desaparecimento dos livros e documentos contábeis da 

empresa, o juízo designasse audiência especial para analisar a situação e 

decidir quanto às providências a serem adotadas. 

A Administração Judicial se manifestou concordando com o 

pedido tendo em vista que já havia feito o mesmo requerimento em 

petição anterior, de fls. 1419/1425. 

0 MM. Juízo designou audiência especial para o dia 

04/12/2018, às 14 horas. 

Na hora designada pelo juízo, compareceram o ex-sócio, Sr. 

Adalberto Mala Antunes, seu advogado e o Administrador Judicial. 

Foram novamente questionados os pontos relacionados no 

• 	art. 104 da Lei 11.101/2005 e o termo de comparecimento com os 

documentos apresentados foram juntados aos autos. 

A Administração Judicial está verificando os documentos 

juntados pelo ex sócio. 

b) Ofício ao Banco Central 

Expediu-se ofício ao Banco Central do Brasil, às fls. 1.463, 

para que este forneça o Parecer sobre as Causas da Quebra, a 
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documentação contábil da falida que estiver em sua posse, bem como que 

informe os dados do Liquidante Extrajudicial MOISÉS BOUTROS KHOURI. 

A intimação foi respondida através do Ofício juntado, às fls. 

1.484, no qual o BACEN informou que não foi possível atender à 

solicitação em razão da cópia da decisão judicial não ter sido anexada ao 

documento enviado. 

0 BACEN solicitou também que o novo ofício com a decisão 

anexada seja encaminhado diretamente ao Departamento de 

Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares — ASPAR, órgão 

responsável pela adoção das providências determinadas pelo juízo. 

Dessa forma, a Administração judicial peticionou nos autos 

requerendo a reexpedição do ofício ao departamento informado pelo 

BACEN e aguarda o deferimento pelo juízo. 

Aguarda-se a resposta ao ofício. 

III. Análise  financeira :  

• 	 Os falidos permanecem inadimplentes com as obrigações 

previstas no art. 104, V, da Lei N° 11.101/2005, quais sejam, promover a 

entrega de todos os bens, livros contábeis, livros administrativos e 

demais documentos à Administração judicial. 

Assim, em cumprimento ao art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o Administrador judicial vem informar que resta 

prejudicada a análise da situação patrimonial da Massa Falida, bem como 

do seu ativo e passivo atualizados, até que se cumpra a referida obrigação 

de apresentação dos documentos contábeis e financeiros da falida. 
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IV. Conclusão: 

Aguarda-se a reexpedição do ofício encaminhado ao BACEN 

para que este apresente o parecer sobre as causas da quebra e a 

documentação contábil da Falida que estiver em sua posse. 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento. 

Rio de janeiro, 11 de março de 2019. 

o 
G 5L7K 

 S  

OAB/RJ 176.184 

OAB/RJ 175.354 

ISABEL BONELL WETZEL 

OAB/RJ 204.938 

FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 217.228 
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Massa Falida: UNYAMA CONSÓRCIO UNIÃO DEU 	END DO S DE 

MOTOCICLETAS LTDA S/C 

LU 	z de Dirr  eeito 

MASSA FALIDA DE =AMA CONSÓRCIO UNIÃO DE 

REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S/C, por seu Administrador 

Judicial LICKS CONTADORES ASSOCIADOS, vem diante de Vsa. Excelência, 

reiterar a petição de fls. 1504/1505 no sentido de requerer a expedição de novo ofício ao 

Banco Central do Brasil, mais especificamente ao Departamento de Relacionamento 

Institucional — ASPAR, localizado à SBS, Quadra 03, Bloco B, Edifício Sede, 18 1  Andar, 

CEP: 70074-900, Brasília/DF, para que forneça ao juízo falimentar a documentação 

• contábil da falida que estiver em sua posse, os dados do antigo liquidante extrajudicial 

Moisés Boutros Khouri, o parecer completo sobre as causas da quebra e a prestação de 

contas apresentada pelo referido liquidante extrajudicial. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 1° de abril de 2019. 

LICKS 	 EONARD FRÃGÓSÓ- 
84 	 OAB/RJ 175.354 

-e~on cÇ:2 _ Puv~ 

FERNANDA PIERSANTI 
OAB/RJ 217.228 

Rua São José , n° 40, Cobertura — 20010-020 — Rio de Janeiro — RJ — Tel : 2506-0750  

1 Licks Contadores Associados 1 Administrador Judicial 1 adm.judicial @licksassociados .com.br  1 
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 38  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP 
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br  

20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 

q--,  Processo : 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) 	 0 
Fls: 

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 
Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência 

Atos Ordinatórios 

INFORMO a V.Exe. que tenho dúvidas em cumprir o que determinado no r. despacho de fls.1606, uma 
vez que ja há nos autos petição do Banco Central a fls.1486, ainda não apreciada, manifestando-se sobre 
a intimação realizada. Esclareço que nesta data cadastrei no processo o número da OAB do Procurador 

• 	peticionário. 

Rio de Janeiro, 0510412019. 

Julio Pessoa Tavares Ferreira - Subst. do Resp. pelo Expediente - at . 01128575 

• 

738 



Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 38  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail: 
cap03vem p@tj rj.j us. br 

Fls. 1608 
Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) 

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas 
e Empresas de Peq. Porte- Requerimento -Administração Judicial/ 
Recuperação Judicial e Falência 

Massa Falida: ~AMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE 
MOTOCICLETAS LTDA S C 
Administrador Judicial: GUSTAVO BANHO LICKS 

o 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz 
Luiz Alberto Carvalho Alves 

Em 0510412019 

Despacho 

Mantenho o despacho de fl. 1606, devendo constar o prazo de 15 (quinze) dias 
para atendimento da solicitaçã, nao sendo possível a retirada dos autos de 

• 	cartório, por se tratar de proces 
lo 

 f Centar. 

Rio de Jau iro, 0810412019. 

Luiz Albertd Caikallho Alves - Juiz Titular 

Autos re3ébidos do MM. Dr. Juiz 

Luiz Alberto Carvalho Alves 

Em 	/ 	/ 
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Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 38  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 e-mail: 
cap03vemp@tj rj.j u s. br 	

'6 Og 

Código de Autenticação: 4VCK.7NCY.GPXH.4JA2 
Este código pode ser verificado em: www.tiri.ius.br  - Serviços - Validação de 

documentos 

o 
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Processo: 0162867-25.2006.8.19.0001 

LICKS ASSOCIADOS, honrosamente nomeada para o cargo de 

Administradora Judicial da MASSA FALIDA DE UNYAMA CONSÓRCIO DE 

REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA, vem requerer ajuntada do relatório 

referente ao mês de março de 2019, que segue em anexo. 

Nestes termos, muito respeitosamente, 

Pede deferimento. 

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019. 
n 

GUSTAVO BANHO 	S 
	

LEONARDO FRAGOSO 
- J 087.155/0-7 
	

OAB/RJ 175.354 
OAB/RJ 176. 

ISABEL BONELLI WETZEL 
	 FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 204.938 
	 OAB/RJ 217.228 

www.1icksassociados.com.br  
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• 	 Relatório da Administração Judicial 

Massa Falida Unyama Consórcio União de 
Revendedores de Motocicletas LTDA. 

3á Vara Empresarial Comarca da Capital 

Processo N2  0162867-25.2006.8.19.0001 

o 
Período: Março/2019 
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1 sr. 

Considerações Preliminares 

A Unyama Consórcio União de Revendedores de Motocicletas 

LTDA foi constituída em 1980 com o principal objetivo de administrar 

Consórcios, conforme o relatório sobre as causas da falência apresentado 

pelo ex-administrador Adalberto Maia Antunes, o início da crise 

operacional da sociedade se deu em meados de 1999, quando foram 

realizadas algumas retiradas dos numerários pertencentes aos grupos de 

consorciados. 

• 	 Em 2003 foi proposta uma ação de dissolução de sociedade 

que foi julgada procedente, pois um dos sócios foi julgado revel, tendo o 

juízo determinado a exclusão dele da sociedade e apuração de seus 

haveres, haja vista a quebra do affectio societatis. Deu-se início então a 

diversos conflitos entre o sócio e ex-sócio. 

Desta forma, a falência foi decretada em 03 de agosto de 

2007. No decurso do processo falimentar, foram publicados os seguintes 

atos: 

a) Emitido mandado de Lacre em 15 de agosto de 2007; 

• 	 b) Termo de Compromisso do Terceiro Liquidante judicial 

em 15/08/2007 nomeado pelo BACEN; 

c) Termo de Arrecadação de Livros e Documentos; Móveis 

e Utensílios; Caixa e Inventário de valores e 

documentos fls. 171/181; 

d) Relação de Bens dos sócios fls. 152; 

e) Substituição 	do 	Administrador 	judicial 	em 

12/12/2007; 

Página 3 de 7 
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"_ W, 
f) 0 edital do artigo 99, inciso XII da Lei 11.101/2005; 

g) Em 30/05/2016 Decisão que nomeou Gustavo Banho 

Licks como novo Administrador Judicial às fls. 

1200/1201; 

h) 0 edital do artigo 7 2 , § 2 2  da Lei 11.101/2005 em 23 de 

fevereiro de 2017; 

Em cumprimento ao artigo 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o administrador judicial vem apresentar o Relatório da 

	

• 

	

	Administração 	Judicial, referente ao mês de março de 2019, em quatro 

itens assim dispostos: 

I. Fase processual; 

II. Atividades da Administração judicial; 

III. Análise financeira; e 

IV. Conclusão. 

I. Fase processual:  

As habilitações e impugnações estão em fase de análise pela 

•  Administração judicial e decisão pelo juízo (alimentar, a fim de 

consolidar o Quadro Geral de Credores e publicar o edital do art. 18 da 

Lei 11.101/05. 

Atualmente, o processo se encontra em fase de buscar bens 

de propriedade da Massa Falida nos cartórios de registro de imóveis. 

Além disso, intenta-se reaver os livros contábeis da 

sociedade por meio da intimação do BACEN e do liquidante extrajudicial, 

Sr. Moisés Boutros Khouri. 

Página 4 de 7 
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II.Atividades da Administração judicial: 

a) Oficio ao Banco Central 

Expediu-se ofício ao Banco Central do Brasil, às fls. 1.463, 

para que este forneça o Parecer sobre as Causas da Quebra, a 

documentação contábil da falida que estiver em sua posse, bem como que 

informe os dados do Liquidante Extrajudicial MOISÉS BOUTROS KHOURI. 

A intimação foi respondida através do Ofício juntado, às fls. 

1.484, no qual o BACEN informou que não foi possível atender à 

solicitação em razão da cópia da decisão judicial não ter sido anexada ao 

documento enviado. 

0 BACEN solicitou também que o novo ofício com a decisão 

anexada seja encaminhado diretamente ao Departamento de 

Relacionamento Institucional e Assuntos Parlamentares - ASPAR, órgão 

responsável pela adoção das providências determinadas pelo juizo. 

Dessa forma, a Administração judicial peticionou nos autos 

• 	em outubro de 2018 requerendo a reexpedição do ofício ao departamento 

informado pelo BACEN e aguarda o deferimento pelo juízo. 

Tendo em vista que não houve resposta, a Administração 

judicial reiterou o pedido de expedição de oficio ao BACEN e aguarda o 

retorno. 
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b) Manifestação em Habilitações 

A Administração Judicial foi intimada e está providenciando 

as manifestações nos seguintes processos de habilitação/impugnação: 

Processo 

0033045-02.2014.8.19.0001 

.. 

ESPÓLIO DE WILSON ZEITUNE e outro(s)  
0059691-78.2016.8.19.0001 JONAS JOAO NOVAES 

0157228-26.2006.8.19.0001 ADALBERTO MAIA ANTUNES e outro(s) 

0219993-96.2007.8.19.0001 ADALBERTO MALA ANTUNES e outro(s). 

III. 	Análise financeira: 

Os falidos permanecem inadimplentes com as obrigações 

previstas no art. 104, V, da Lei N° 11.101/2005, quais sejam, promover a 

entrega de todos os bens, livros contábeis, livros administrativos e 

demais documentos à Administração Judicial. 

Assim, em cumprimento ao art. 22, inciso II, alínea "c", da Lei 

11.101/2005, o administrador judicial vem informar que resta 

prejudicada a análise da situação patrimonial da Massa Falida, bem como 

do seu ativo e passivo atualizados, até que se cumpra a referida obrigação 

de apresentação dos documentos contábeis e financeiros da falida. 

Página 6 de 7 
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IV. Conclusão: 

Aguarda-se a reexpedição do ofício encaminhado ao BACEN 

para que este apresente o parecer sobre as causas da quebra e a 

documentação contábil da Falida que estiver em sua posse. 

Estas eram as informações que puderam ser prestadas no 

momento. 

Rio de janeiro, 03 de abril de 2019. 

ICKS 
	

LEONARDO FRAGOSO 

087.155/0-7 
	

OAB/RJ 175.354 

OAB/RJ 176.184 

ISABEL BONELLI WETZEL 
	

FERNANDA PIERSANTI 

OAB/RJ 204.938 
	

OAB/RJ 217.228 

o 
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 3 8  Vara Empresarial 31  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903- Centro- Rio de Janeiro- RJ Tel.: 3133-3605 e-mail: 
cap03vemp@tjd  jus.br  

N° do Ofício: 519/2019/OF 
Rio de Janeiro, 09 de maio de 2019 

Processo N°: 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) 
Distri bu ição: 2911212006 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 

Porte - Requerimento -Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência 
Massa Falida: ~AMA CONSÓRCIO UNIÃO DE REVENDEDORES DE MOTOCICLETAS LTDA S/C 
Referência: PETIÇÃO 486712018-BCB/PGBC 

PE134291 

• 

Prezado Senhor, 

Tendo em vista o constante do processo em referência, bem como considerando a 
impossibilidade da retirada dos autos de cartório por se tratar de processo falimentar, solicito a V.Sa. as 
providências necessárias no sentido de que sejam fornecidos a este Juízo, no prazo de 15 (quinze) 
dias, os dados do antigo liquidante extrajudicial (Moisés Boutros Khouri), a documentação 
contábil da falida que estiver em sua posse, o parecer completo sobre as causas da quebra e a 
prestação de contas apresentada pelo referido liquidante extrajudicial. 

Atenciosamente, 

Luiz Alberto Carvalho Alves 
Juiz de Direito 

Banco Central do Brasil 
Departamento de Relacionamento Institucional -ASPAR 
SBS, Quadra 03, Bloco B, Edifício Sede, 18° andar, Brasília/DF - CEP: 70074-900 

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: 4M3X.324T.HDK2.UGB2 
Este código pode ser verificado em: www.tjd,jus.br— Serviços — Validação de documentos 

'. 

Mã`  
60 	 ALESSANDRANETO 	 :yK 

IZ~ALBERTO CARVALHO ALVES 16596 : Asslnadá em 13105/2o191s:os 4911, 1  
:iiet3;i.11a.p,ia ~ i:ei:,~13 #fi11..rictta..,urt f.• ,Ala. e,i .,a.ti,1.,,A. ~ táLOCa1. 
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 3' Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP 
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br  

20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 

Processo : 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) 

FIs:1619 

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de Peq. 
Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência 

Atos Ordinatórios 

Certifico que foi expedido ofício ao ASPAR. 

i 
Rio de Janei o, 410512019. 

Janice Magali Pires de Bar os Escrivão - Matr 01/13858 

o 
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO CARTÓRIO DA 3a VARA DA 

EMPRESARIAL — RJ. 

Processo número: 0162867-25.2006.8.19.0001 

WELSON PACCHiNI MEDEIROS, devidamente qualificado nos autos do 

• processo supra, por sua advogada com endereço profissional sito a Rua Dr. 

Ernesto Brasilio, n° 48, Sala 204, Centro, Nova Friburgo - RJ e endereço 

eletrônico:, marciatamiresadvna outlook.com , vêm respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência requerer juntada do instrumento de PROCURAÇÃO, 

procedendo-se nos autos a devidas anotações. 

Pede e aguarda deferimento. 

Nova Friburgo, g6 de julho de 2.019. 

Tamires dósãntos/Correa 

OAB/RJ N° 2174 

1 



Ac ?(d~Na A4eta Cova 
Ae. Tamirft !er Sutef Cmfa 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: WELSON PACCHINI MEDEIROS, brasileiro, solteiro, 

funcionário público, portador da Identidade n°: 10.822.976-6 expedida pelo 

Detran, inscrito no CPF n°: 070.419.637-99, endereço eletrônico: 

pacchini76@gmail.com , residente e domiciliado à Rua Manoel Cristiano 

Bussinger, n° 45, Cordoeira — Nova Friburgo — RJ. 

OUTORGADA: Dra. TAMIRES DOS SANTOS CORREA, advogada, inscrita na 

OAB/RJ n° 217154, com endereço eletrônico tamiresdir(cDvahoo.com , com 

endereço profissional a Rua Dr. Ernesto Brasílio, n° 48, sala 204 — Centro -

Nova Friburgo/RJ. 

PODERES: A OUTORGANTE nomeia e constitui como sua procuradora as 

OUTORGADAS, a quem concede poderes especiais para representar a 

outorgante e defender seus interesses, perante qualquer Juiz, instância ou 

Tribunal, ou fora deles, com os poderes da clausula ad judicia et extra, 

podendo propor as ações que julgar necessárias, apresentar defesas e 

recursos, impetrar medidas• preventivas ou assecuratórias, confessar, desistir, 

• transigir, firmar compromissos' oú acordos, receber e dar quitação, podendo 

substabelecer com reserva de iguais poderes e, ainda, usar de todos os meios 

admitidos em direito, para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

Nova Friburgo, 28 de Junho de 2018. 

ki 

WELSON PACCHINI MEDEIROS 



Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 38  Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP 
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br  

200-"' ()-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 

À  

Processo : 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) 

Fls: Ã ~ 2 a 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas deoqO'.~ 

Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência 

Atos Ordinatórios 

• 	Certifico que acautelei em cartório o documento que estava acostado na contracapa do volume 4. 

Rio de Jart?iï o, 1410812019. 

íídadeJerson Ferreira Lopes - Técnico d udiciária - Matr. 01129936 

• 
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Estado do Rio de Janeiro 
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça 
Comarca da Capital 
Cartório da 3a Vara Empresarial 
Av. Erasmo Braga, 115 Lan Central 713CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-3605 
e-mail: cap03vemp@tjrj.jus.br  

Processo : 0162867-25.2006.8.19.0001 (2006.001.168067-3) 

il 	 Fls: 	aj 

Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de P q. 
Porte - Requerimento - Administração Judicial / Recuperação Judicial e Falência 

Atos Ordinatórios 

• 	Certifico que nesta data, remeto os autos á Central de Digitalização conforme Aviso Conjunto 1712019. 

Rio de Janeiro, 1 

Jerson Ferreira Lopes - Técnico dé vidade Judiciária - Matr. 01129936 
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