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O juiz José Percival Albano, da 12ª Vara Cível de São Paulo, determinou a abertura dos autos de 
inquérito judicial contra o empresário Ricardo Mansur. O inquérito tem como objetivo apurar 
supostas irregularidades apontadas em relatório entregue pelo advogado José Carlos Etrusco 
Vieira, síndico da massa falida da Barnet Indústria e Comércio Ltda., holding do Mappin e da 
Mesbla.  
 
O relatório foi entregue na última semana, depois de finalizada da perícia determinada pelo 
Judiciário logo depois que a falência da holding foi decretada, em fevereiro de 2000. Os resultados 
do inquérito judicial poderão servir para fundamentar eventual ação penal. O juiz da 12ª Vara 
determinou que sejam dados os prazos previstos em lei para a manifestação de credores, 
Ministério Público e também da empresa falida.  
 
Com base no laudo entregue pelo perito contábil, o síndico expõe no relatório supostas 
irregularidades caracterizadas por ele como fraude aos credores. O laudo contábil aponta valores 
registrados em balanços como provisão para perdas no total de R$ 181,93 milhões relativa a 
várias a contas "sem qualquer documentação hábil" que comprove as operações realizadas.  
 
Entre as operações supostamente fraudulentas apontadas no relatório está a transferência de 
bens às filhas de Mansur no período pré-falência. Entre os bens, o síndico destaca a venda de 
ações da Barnet. Segundo o laudo contábil apresentado no processo, as ações foram doadas por 
Ricardo Mansur às suas filhas Paola e Marie, em julho de 1998. Pouco mais de três meses depois, 
em outubro do mesmo ano, as mesmas ações teriam sido compradas pela Barnet pelo valor de R$ 
5,6 milhões, sem qualquer redução de capital ou colocação de ações em tesouraria. A operação 
teria resultado em prejuízo de R$ 1,43 milhão na holding.  
 
O pagamento às duas filhas aconteceu com a transferência, segundo a perícia, "dos principais e 
mais valiosos imóveis" da Barnet. O que se conclui, diz o perito, "é que a operação foi unicamente 
montada com o objetivo de desviar os referidos bens da falida". Os bens teriam sido transferidos 
para o nome das filhas de Mansur que, mais tarde, constituiriam a Market Consultoria em Leilões 
S/C.  
 
No decorrer do processo de falência, diz o síndico, chegou a ser solicitada a desconsideração de 
personalidade jurídica da Market e de outras empresas ligadas à família Mansur. O objetivo foi 
fazer com que os imóveis transferidos para as filhas do empresário antes da decretação da 
falência fossem incluídos dentro do processo, servindo assim para garantir o pagamento das 
dívidas da Barnet. Esse assunto, porém, diz o relatório, aguarda uma decisão do ministro Aldir 
Passarinho Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  
 
Outra operação com imóveis que chamou a atenção do perito e do síndico foi a venda de uma 
mansão na rua México, localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo. O imóvel foi vendido para 
a off shore Compañia Administradora de Valores Sociedad Anônima. O perito relata que nos 
documentos da Barnet não foram localizados "sequer indícios" e "muito menos recebimentos e 
pagamentos de conformidade" com os lançamentos contábeis da empresa.  
 
Procurado, o advogado que representa a Barnet no processo de falência, Celso Fachada, não 
retornou as ligações. O síndico José Carlos Etrusco Vieira não quis comentar o assunto.  
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