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Processo n° *0004912-12.2014.8.26.0176* 

Recuperação Judicial Convolada em Falência 
  
 

MAURÍCIO GALVÃO DE ANDRADE, Contador, 

inscrito no CRC SP sob n° 1SP 168436/O-0 e Administrador, inscrito no CRA SP 

sob n° 135527, honrosamente nomeado como Administrador Judicial nos autos do 

processo da Recuperação Judicial Convolada em Falência da empresa 

SUPERMERCADO FAIXA AZUL LTDA., vem, respeitosamente, à presença de 

V.Exa., para apresentar manifestação sobre o R. Despacho de fls. 1167, expondo 

e requerendo o que segue: 

 

I –DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL 

 

Para que possa cumprir o quanto determinado pela 

MMª Juíza no R. Despacho supracitado, se faz necessário mostrar a evolução dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Administrador Judicial, como segue: 

 

a) O Supermercado Faixa Azul Ltda. protocolou seu pedido de recuperação 

judicial em 06/05/2014, cujo processamento foi deferido em 28/10/2014 

através do R. Despacho de fls. 684/685. 

 

b) Logo na primeira diligência ao local, o Administrador Judicial verificou que 

nas precárias condições como operava a única loja, seria impossível sua 

recuperação. (vide Relatório de Diligência de fls. 739) 
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c) Considerando que o sócio da empresa possuía patrimônio de valor 

considerável e que um dos meios da empresa listados no Art. 50 da LRF é 

o aumento de capital social (inciso VI), ou ainda a dação de bens em 

pagamento (inciso IX), bem como a venda parcial do bens (inciso XI), e, em 

homenagem ao princípio da preservação da empresa, o Administrador 

Judicial deixou de recomendar a falência de imediato. 

 

d) Também constatou o Administrador Judicial, a falta de documentos 

fundamentais para o processamento da recuperação judicial, como a 

ausência da Relação Nominal de Credores e dos balanços dos últimos 3 

(três) exercícios.  

 

e) Além disto, verificou que na sede da empresa não havia escritório 

administrativo e que os documentos contábeis da empresa não estavam 

guardados no local. 

 

f) Em 30/10/2014, 2 (dois) dias após o deferimento do processamento da 

recuperação, o Administrador Judicial solicitou os documentos necessários 

para a continuidade do processamento da Recuperação Judicial, que 

deveriam ser colocados à disposição na sede da empresa, mas o pedido não 

foi atendido. (vide Termo de Diligência de fls. 784) 

 

g) Em 28/11/2014, sem ter seu pedido de documentos atendido, o 

Administrador Judicial enviou novo Termo de Diligência solicitando 

novamente os documentos e também a informação sobre o endereço onde 

se encontravam os documentos fiscais, o local onde funcionava a 

administração da empresa e os dados dos administradores. (vide Termo de 

Diligência de fls. 785/786) 
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h) Depois de verificar que as filiais do Supermercado estavam funcionando nos 

mesmos locais, com diferentes nomes, inclusive em imóveis cujo proprietário 

eram os sócios do Supermercado Faixa Azul, e, sem ter recebido qualquer 

documento contábil que demonstrasse a venda das filiais, ou de ser 

informado onde estariam tais documentos, ou ainda os proprietários da 

empresa, o Administrador Judicial iniciou a verificação de possível fraude a 

credor. 

 

i) Considerando que a empresa deixou de apresentar os documentos 

contábeis, que a empresa não informou o endereço onde estariam 

trabalhando os administradores, que a empresa havia sido abandonada 

pelos sócios e administradores, além dos fortes indícios de fraude a credores 

e outras potenciais ilicitudes, o Administrador Judicial recomendou a 

convolação da recuperação judicial em falência, através do relatório de fls. 

765/783. 

 

j) No mesmo relatório, tendo em vista que a empresa à época recuperanda 

praticou TODOS os atos listados no inciso III do art. 94 da LRF, e 

fundamentado nas informações disponíveis, o Administrador Judicial 

verificou a existência de fortes indícios de fraude a credores e outros ilícitos 

e, consubstanciado nos documentos disponíveis, relatou detalhadamente as 

possíveis fraudes nas vendas das filiais do Supermercado Faixa Azul. 

 

k) Depois da manifestação do Ministério Público acompanhando a 

recomendação feita pelo Administrador Judicial, inclusive quanto ao 

bloqueio dos bens dos sócios da falida, a recuperação judicial foi convolada 

em falência através da sentença de fls. 826/828 e o termo legal foi fixado na 

data de 06/02/2014. 
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l) Em virtude da ausência de relação de credores, balanços, e de todos os 

documentos contábeis da empresa, o Administrador Judicial pediu a 

prorrogação da entrega do relatório de que trata a alínea e do inciso III do 

art. 22 da LRF, mas não deixou de cumprir com seu dever de apontar “a 

responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 

186 desta Lei”. 

 

m) Em 24/03/2015, o Administrador Judicial solicitou (i) ao Ministério Público do 

Trabalho a apuração de eventuais infrações à legislação trabalhista e social; 

(ii) às Procuradorias das Receitas Federal, Estadual e Municipal para apurar 

infrações às legislações tributárias; (iii) a abertura de inquérito civil e penal 

para apuração de crimes previstos no CPB, art. 276. 

 

n) Na mesma data, requereu também (i) a intimação pessoal dos sócios das 

empresas que operavam nos locais onde antes funcionavam as filiais da 

Falida; (ii) reiterou o pedido de bloqueio dos bens dos sócios conforme 

deferido no decreto da falência; (iii) ofício à JUCESP para fornecimento das 

cópias dos contratos sociais das empresas; (iv) ofício aos bancos para que 

informassem os eventuais procuradores que operavam as contas bancárias 

das empresas que operavam nos endereções das filiais da falida. 

 

o) Novos documentos apontando as possíveis fraudes/simulações nas vendas 

das filiais surgiram, como o pedido de imissão na posse do imóvel localizado 

à Estrada de Itapecerica a Campo Limpo n° 2.475, (fls. 964/980), onde foi 

apresentado um contrato de locação firmado com o Supermercado Faixa 

Azul, porém no local já funcionava a sucessora Santo Eduardo Alimentos 

LTDA., conforme mostrou o Administrador Judicial em seu relatório, às fls. 

(772) – (fotos). Sequer foram avisados os proprietários do imóvel, tampouco 

foi alterado o contrato de locação. 
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p) O Administrador Judicial verificou a ocorrência de mais uma mudança de 

nome de uma das sucessoras das filiais; O Mega Ofertas Santa Emília Ltda., 

passou a funcionar como Supermercado Beira Alta Ltda. 

 

q) O Administrador Judicial verificou que as intimações solicitadas no item 14 

estavam retornando sem cumprimento, pois os estabelecimentos se 

encontravam convenientemente fechados. 

 

r) Nenhum esclarecimento foi prestado por nenhuma das partes quanto às 

condições em que foram vendidas as filiais da empresa falida. 

 

s) Nenhum documento de compra e venda ou documentos contábeis foram 

apresentados refletindo a venda das filiais. 

 

t) Em 16/06/2015, o Administrador Judicial, visando proteger os direitos dos 

credores, preventivamente, solicitou a concessão de ordem judicial para 

CONSTATAÇÃO, arrolamento, lacração (se necessário) e arrecadação de 

bens da falida nos imóveis onde estavam instaladas as filiais do 

Supermercado Faixa Azul e suas sucessoras. 

 

u) Solicitou também, preventivamente, visando garantir os direitos dos 

credores, a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos nas possíveis 

simulações. 

 

v)  Através do R. Despacho de fls. 1.111, em 18/06/2015, a MMª Juíza deferiu 

os pedidos do Administrador Judicial. 

 

 

II- DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA APRESENTADOS 

 

Os Falidos, através de seu representante, em 

19/06/2015, apresentaram sua manifestação juntando contratos de compra e 

venda de estabelecimento comercial. 
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O Administrador Judicial apresenta abaixo, a 

análise crítica dos contratos apresentados: 

 

1. - Contrato de fls. 1116/1117- Filial “Santo Eduardo”  

Estrada de Itapecerica – Campo Limpo 2.475 - Embu das Artes 

 

Comprador: Ailton Donizete da Silva (Firma não reconhecida) 

 

- Sem profissão ou ocupação qualificada no contrato, segundo 

informação verbal dos funcionários, a serem comprovadas através da 

oitiva de testemunhas,  é ex-funcionário da falida.  

 

- Residente à Rua Haroldo Lobo, n° 01 – São Paulo 

 

   Segundo a imagem obtida no aplicativo do Google, a primeira casa da 

Rua Haroldo Lobo é a de n° 3. 
 

 

 

Valor da venda: R$ 397.444,21 

  

Pagamento: R$  197.444,21 Cessão de dívidas trabalhistas 

                    R$  200.000,00 em 50 parcelas de R$ 4.000,00 

 

- O valor da venda não é compatível.  

 

Conforme balancete trimestral em 31/03/2014 apresentado às fls. 629, 

cada loja, em média, faturou R$ 1,3 milhões mensais, projetando um 
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faturamento anual médio de mais de R$ 15 milhões por loja. 

(considerando a informação que 2 lojas haviam sido vendidas em 3 de 

fevereiro) 

 

Data da Venda: 21/03/2015 – 30 dias após o termo legal fixado 

 

 

2. – Contrato de fls. 1118/1119 - Filial “São Vicente”  

   Rua Augusto de Almeida Batista, 2.420 – Embu das Artes 

 

Comprador: vide informações do item 1  

 

Valor da venda: R$ 348.213,47 

  

Pagamento: R$  148.213,47 Cessão de dívidas trabalhistas 

                    R$  200.000,00 em 50 parcelas de R$ 4.000,00 

 

- O valor da venda não é compatível.  

 

Conforme balancete trimestral em 31/03/2014 apresentado às fls. 629, 

cada loja, em média, faturou R$ 1,3 milhões mensais, projetando um 

faturamento anual médio de mais de R$ 15 milhões por loja. 

(considerando a informação que 2 lojas haviam sido vendidas em 3 de 

fevereiro) 

 

Data da Venda: 21/03/2015 – 30 dias após o termo legal fixado 

 

 

3. - Contrato de fls. 1120/1121 Filial “São Vicente”  

 

CONTRATO IGUAL AO DO ITEM 2 ACIMA - DUPLICIDADE 

 

4. – Contrato de fls. 1122/1123 - Filial “São Joaquim”  

   Estrada Kizaemon Takeuti, 2143 – Taboão da Serra 

 

Comprador: vide informações do item 1  
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Valor da venda: R$ 239.335,19 

  

Pagamento: R$  139.333,19 Cessão de dívidas trabalhistas 

                    R$  100.000,00 em 50 parcelas de R$ 2.000,00 

 

- O valor da venda não é compatível.  

 

Conforme balancete trimestral em 31/03/2014 apresentado às fls. 629, 

cada loja, em média, faturou R$ 1,3 milhões mensais, projetando um 

faturamento anual médio de mais de R$ 15 milhões por loja. 

(considerando a informação que 2 lojas haviam sido vendidas em 3 de 

fevereiro) 

 

Data da Venda: 21/03/2015 – 30 dias após o termo legal fixado 

 

 

5. - Contrato de fls. 1124/1125 - Filial “Santa Emília”  

Estrada de Itapecerica – Campo Limpo 1.425 - Embu das Artes 

 

Comprador: Fabiana Brunorio 

 

- Sem profissão ou ocupação qualificada no contrato, segundo 

informação verbal dos funcionários, a serem comprovadas através da 

oitiva de testemunhas,  é ex-namorada do filho dos Falidos.  

 

- Residente à Rua Turim, 64 casa 2 – Embu das Artes 

 

   Segue abaixo informação obtida no aplicativo do google 
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Valor da venda: R$ 189.160,77 

  

Pagamento: R$  189.160,77 Cessão de dívidas trabalhistas 

 

- O valor da venda não é compatível.  

 

O valor sequer paga as instalações do Supermercado. 

 

Conforme balancete trimestral em 31/03/2014 apresentado às fls. 629, 

cada loja, em média, faturou R$ 1,3 milhões mensais, projetando um 

faturamento anual médio de mais de R$ 15 milhões por loja. 

(considerando a informação que 2 lojas haviam sido vendidas em 3 de 

fevereiro) 

 

Data da Venda: 21/03/2015 – 3 dias antes do termo legal fixado 

 

 

6. - Contrato de fls. 1126/1127 - Filial “Mutinga - Osasco”  

Av. Presidente Médici, 2267 - Osasco  

 

Comprador: vide item 5 anterior 

 

Valor da venda: R$ 213.155,17 

  

Pagamento: R$  213.155,17 Cessão de dívidas trabalhistas 

 

- O valor da venda não é compatível.  

 

O valor sequer paga as instalações do Supermercado. 

 

Conforme balancete trimestral em 31/03/2014 apresentado às fls. 629, 

cada loja, em média, faturou R$ 1,3 milhões mensais, projetando um 

faturamento anual médio de mais de R$ 15 milhões por loja. 

(considerando a informação que 2 lojas haviam sido vendidas em 3 de 

fevereiro) 
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Data da Venda: 21/03/2015 – 3 dias antes do termo legal fixado 

 

7. - Contrato de fls. 1126/1127 - Filial “Campo Limpo”  

Estrada do Campo Limpo, 5111 - Osasco  

 

(Sem reconhecimento das partes) 

 

Comprador: vide item 5 anterior 

 

Valor da venda: R$ 168.801,33 

  

Pagamento: R$  168.801,33 Cessão de dívidas trabalhistas 

 

- O valor da venda não é compatível.  

 

O valor sequer paga as instalações do Supermercado. 

 

Conforme balancete trimestral em 31/03/2014 apresentado às fls. 629, 

cada loja, em média, faturou R$ 1,3 milhões mensais, projetando um 

faturamento anual médio de mais de R$ 15 milhões por loja. 

(considerando a informação que 2 lojas haviam sido vendidas em 3 de 

fevereiro) 

 

Data da Venda: 21/03/2015 – 3 dias antes do termo legal fixado 

 

Outras considerações sobre os contatos 

 

 Todos os contratos dispõem que os mesmos só se resolvem quando os 

compradores celebrarem junto aos proprietários dos imóveis um novo 

contrato de locação, até mesmo aquele onde os próprios falidos são os 

proprietários dos imóveis. 
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 Todas as vendas efetuadas juntas iriam trazer apenas R$ 10.000,00 (dez 

mil reais)  mensais para os proprietários, durante 50 meses. 

 

 O contrato da filial da Estrada do Campo Limpo, 5111, não está com as 

firmas reconhecidas e a assinatura da compradora merece perícia 

grafotécnica. 

 

 O contrato de venda da filial “Macedônia”, situada à Rua Povoa de 

Varzim, 115, São Paulo, não foi apresentado. 

 

 Os contratos preveem pagamento durante mais de 4 (anos) anos e não 

tem previsão de correção, juros ou multa por atraso. 

 

 

III- DAS ALEGAÇÕES DOS FALIDOS E INSURGÊNCIAS CONTRA O 

     SIGNATÁRIO 

 

O Administrador Judicial passa a responder as 

alegações dos falidos e as insurgências contra o signatário. 

 

a) Alegam os falidos os pedidos do Administrador Judicial não tem 

fundamentos e que não é a falida que tem que provar que não houve fraude. 

Que a falida não foi neste procedimento intimada a apresentar o documento 

em nenhum momento deste procedimento.  

Alega que “sequer o Sr. Administrador requereu o mesmo a este subscritor, 

tendo os contatos e meios para tal”. 

 

 Em 30/10/2014, 2 (dois) dias após o deferimento da recuperação o 

Administrador Judicial solicitou, através do Termo de Diligência de fls. 

697, os documentos contábeis da falida, que deveriam refletir a suposta 

venda das filiais. 
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 Em 03/11/2014, o Administrador Judicial peticionou solicitando 

novamente os documentos e o fez novamente em 10/11/14. 

 

 Em 28/11/14, sem receber documentos solicitados, o Administrador 

Judicial enviou novo termo de diligência solicitando mais documentos 

e solicitando a informação de onde se encontravam os documentos 

e os administradores da empresa. 

 

 Em 07/01/15, o Administrador Judicial apresentou relatório 

recomendando a convolação em falência e, entre os vários pedidos, 

requereu também a intimação da recuperanda para que 

apresentasse os contratos de compra e venda acompanhados dos 

comprovantes de movimentação financeira de tais operações. (fls. 

782) 

 

 Em 10/02/2015 foi decretada a falência da empresa, e no item 5 do R. 

Despacho que decretou a falência a MMª Juíza determinou o 

seguinte: 

 

 5) Deve, ainda, o falido, cumprir o disposto no artigo 104 da LRF, devendo 

comparecer em cartório no prazo de 10 dias para assinar termos de 

comparecimento e prestar esclarecimentos requeridos pelo 

administrador judicial (fls.782), que deverão ser apresentados na 

ocasião por escrito. Posteriormente, havendo necessidade, será 

designada audiência para esclarecimentos pessoais dos falidos. 

 

Portanto, os documentos foram 

solicitados inúmeras vezes à falida, porém esta ignorou todas as ordens 

judiciais, inclusive as de entrega de documentos e os pedidos feitos pelo 

Administrador Judicial. 

Os pedidos foram feitos por mais de uma 

vez ao representante do Supermercado Faixa Azul Ltda. (ANEXOS 1, 2 E 

3) 
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b) Alegam os falidos que “Desde o início o contato com o Sr. Administrador tem 

sido estranho, pois o mesmo mandou alguns e-confusos e sempre requereu 

documentos enviados para ele e não para o processo, inclusive alterando o 

prazo dos mesmos, e num encontro o mesmo disse trabalhar com um fundo 

que compra créditos de recuperação e, teve inclusive interesse em comprar 

créditos da presente recuperação.” 

 

 Todos os e-mails enviados pelo Signatário foram de extrema clareza, 

assim como os contidos nos Anexos 1, 2 e 3 desta. 

 

 Os pedidos de documentos foram efetuados através de Termos de 

Diligência extremamente claros, SOLICITANDO A DISPONIBILIZAÇÃO 

DOS DOCUMENTOS NA SEDE DA EMPRESA.  

 

 Todas as solicitações de documentos enviadas diretamente ao 

representante da falida também foram também juntadas nos autos do 

processo. (fls. 697, 723) 

 

 É CALUNIOSA (tipificada no Código Penal) a alegação de que o 

Signatário trabalhe ou participe de fundo de compra de créditos de 

recuperação, e muito menos de que tenha em algum momento 

“oferecido” ou abordado o representante. O subscritor informa esse juízo 

que adotará as medidas necessárias para apuração de Caúlinia. 

 

 

c) Alegam os falidos que os bloqueios determinados irão interromper as 

atividades de empresas idôneas eu sequer tiveram direito ao contraditório, e 

que tais medidas são prejudiciais para as referidas, pois o Requerente pode 

sofrer ações de indenizações. 
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 Os sócios da falida vêm trocando os nomes das empresas várias vezes, 

fechando e abrindo lojas e sumindo com o conteúdo dos 

estabelecimentos. 

 

 Todas as providências solicitadas são preventivas. De acordo com o 

pedido deferido, antes dos procedimentos de lacração e arrecadação 

existe a constatação, sendo que a lacração só será efetuada caso seja 

necessária. 

 

 O representante dos falidos está advogando contra a massa falida e 

tentando garantir a continuidade das atividades que seguiram através 

das simulações de vendas. 

 

d) Alegam os falidos “o Sr. Administrador informou que a empresa denominada 

Mega Ofertas Campo Limpo foi constituída após a decretação da massa 

falida, ocorre que tal afirmação é totalmente inverídica, pois conforme 

contrato social anexo, mostra que ela foi constituída antes de impetrar a 

recuperação”. 

 

 O Administrador Judicial retifica a informação de fls. 1090, a empresa foi 

aberta 11 (onze) dias ANTES do termo legal fixado na sentença. 

 

 Conforme contrato apresentado pelo próprio representante dos falidos a 

venda da filial ocorreu 3 (três) dias antes do termo legal fixado. 

 

 Claramente o representante dos falidos defende os interesses de outrem, 

ou seja, da compradora do estabelecimento, preocupado em defender a 

única loja que ainda não mudou de nome 2 (duas) vezes. 

 

 Conforme informação registrada em ata de audiência trabalhista 

(Anexo 4), a loja em questão está sendo administrada pelo filho dos 

falidos. 
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e) Os falidos juntam documentos do Banco Centras e alegam que os recursos 

obtidos com a vendas das filiais foram para pagar débitos bancários. E que 

o falido veio fazendo isto nos últimos dois anos. 

 

 A alegação é TOTALMETE INVERÍDICA, sendo que os relatórios 

apresentados vão até 06/2014, e até esta data as vendas das filiais teriam 

lhes rendido insignificantes R$ 20.000,00, pois foram feitas a preço vil. 

 

 A redução do endividamento bancário antes do pedido de recuperação 

judicial é perfeitamente normal e corriqueira, pois é causada pela redução 

dos limites de crédito que ocorrem com a piora da situação econômico 

financeira da empresa. Na medida em que a empresa perde o limite de 

crédito o endividamento vai para os fornecedores, redução de estoque 

e outras formas de financiamento. 

 

 Neste caso, o endividamento com bancos diminuiu R$ 2.331 mil, entre 

07/2013 e 03/2014 (fls. 1147 e 1157), enquanto o estoque reduziu R$ 

5.901 mil, no mesmo período (fls. 627 e Anexo 5). 

 

f) Os falidos ainda acusam o Administrador Judicial alegando “que o Sr. 

Administrador está agindo contrário sua conduta, pois em outra petição 

atribuiu a culpa dos alimentos se deteriorarem no prédio da Massa Falida 

era dos sócios, ora excelência, quem detinha a posse e a responsabilidade 

sob os bens guardados era o Administrador, uma vez que nem o sócio e este 

subscritor poderiam sequer entrar no prédio!!!!!!! Qual motivo para tais 

ações??? 

 

 Os produtos estão se deteriorando no estoque desde antes da primeira 

visita do Administrador Judicial ao estabelecimento. No início da 

recuperação judicial, conforme documentam as fotos de fls. 728 e 

conforme relatado no Formulário de Diligência de fls. 739. 
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 Durante o período de Recuperação Judicial os sócios poderiam e 

DEVERIAM ter entrado no imóvel para administrar sua empresa, 

mas deixaram de fazê-lo. 

 

 Após a decretação da falência o Administrador Judicial tomou imediatas 

providências para corrigir os problemas deixado pelos sócios. 

 

 

g) Os falidos requerem a destituição do Administrador Judicial e a nomeação 

de outro profissional para o encargo. 

 

 Os falidos tentam ganhar tempo e paralisar o trabalho de um 

Administrador Judicial diligente e responsável, para poder continuar com 

operando com as empresas sucessoras. 

 

 Face a tudo que foi DEMONSTRADO E COMPROVADO acima, salvo 

melhor juízo de V.Exa., não há razão para a destituição do 

Administrador Judicial. 

 

 

IV- CONCLUSÃO 

 

As seguintes conclusões podem ser obtidas 

através das ações praticadas e atitudes tomadas pelos falidos durante todo o 

procedimento: 

 

 É evidente que os falidos nunca tiveram a intenção de recuperar a 

empresa, mas somente de ganhar tempo para preparar as simulações 

de vendas, visando a continuidade do trabalho. 
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 Os falidos mostram preocupação excessiva em defender a filial que foi 

transformada em Mega Ofertas Campo Limpo Ltda., ou seja, a única 

filial que ainda não mudou de nome 2 (duas) vezes; 

 

 Conforme registrado na ata de audiência trabalhista do Anexo 4, o ex-

funcionário informou que a empresa Mega Ofertas Campo Limpo Ltda. 

está sendo administrada pelo filho dos falidos. É Importante e 

interessante ressaltar a constatação de que a sociedade Mega Ofertas 

Campo Limpo Ltda não apresentou-se em Juízo até o momento que 

para apresentação de qualquer pleito 

 

 Os falidos tentam destituir um Administrador Judicial diligente, que 

vem dificultando a concretização de seus planos. 

 

 

V – DOS PEDIDOS 

 

Em face do exposto, o signatário requer a 

V.Exa. o que segue: 

 

a) seja mantida na íntegra a decisão proferida às fls. 1111/1112, e 

cumprida com a máxima URGÊNCIA. 

 

b) a manutenção do signatário no encargo para o qual foi honrosamente 

nomeado. 

 

c) à luz dos novos fatos apresentados; 
 

considerando que o contrato de compra e venda apresentado sequer 

tem firma reconhecida; 
 

considerando as vendas a preço vil, e que a compradora não 

desembolsou um centavo sequer para ficar com o estabelecimento; 
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com a finalidade de verificar se há transferência de valores para as 

contas dos sócios ou de seus familiares; 

 

REQUER a quebra do sigilo bancário da empresa Mega Ofertas Campo 

Limpo Ltda., CNPJ 19.534.561/0001-07. 

 

 

 

 

Termos em que 

P. Deferimento 

São Paulo, 29 de abril de 2015. 

 

 

 

 

MAURÍCIO GALVÃO ANDRADE 
Administrador Judicial 
CRC1SP n° 168.436/O-0 
CRA SP n° 135527 

 


