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Fls.  
Processo: 0001449-64.1995.8.19.0001 (1995.001.001289-1) 

Processo Eletrônico 

  
 
Classe/Assunto: Falência de Empresários, Socied. Empresárias, Microempresas e Empresas de 
Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Falência   
  
Massa Falida: BARROS & BARROS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 
Síndico: MVB CONSULTORES ASSOCIADOS 
       
 
 

 ___________________________________________________________ 
 

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Paulo Assed Estefan 

 
Em 27/07/2021 

 
 
 

Despacho               
 
1- Com vistas ao segundo rateio e visando dar maior celeridade ao feito, considerando, ainda, o 
transcurso do prazo do edital de última chamada dos credores que não se apresentaram, 
determino ao AJ que apresente planilha contendo, no mínimo: 
a- Nome e valor pago a cada credor. 
b- Nome e valor previsto para pagamento (primeiro rateio) ainda pendente. Nesse caso, 
especificar se há processo secundário ou qual o empecilho ao pagamento. De qualquer forma, 
inscreva-se na planilha a reserva do crédito almejado. 
c- Nome e valor previsto para pagamento (segundo rateio), devendo ser incluídos mesmos os 
credores que apresentem pendência com relação ao primeiro rateio. 
d- Demais informações que entenda pertinente para o fim de se proceder ao segundo rateio, 
inclusive dados bancários dos credores. 
 
2- Os credores que ainda não o fizeram, devem apresentar seus dados bancários 
EXCLUSIVAMENTE à Administração Judicial, devendo o Cartório desentranhar, sem necessidade 
de nova intervenção judicial, qualquer petição que venha aos autos com esse desiderato. 
 
3- Apresentada a planilha, sigam estes ao MP e façam conclusos os eventuais processos 
secundários informados pelo AJ.   
 

Rio de Janeiro, 27/07/2021. 
 
 

Paulo Assed Estefan - Juiz Titular 
 

___________________________________________________________ 
 

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Paulo Assed Estefan 
 

Em ____/____/_____ 
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