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Processo nº: 0050199-58.1999.8.19.0001 (1999.001.046820-2)

Tipo do Movimento: Despacho

Descrição: 1 - Fls. 12452/12455 - Infere-se da planilha apresentada pelo perito judicial, à fl. 12297, que a credora MARILIA SOARES MENDES
VAZ, não recebeu o seu valor devido no primeiro rateio. Inobstante a esse fato, a mesma está incluída no próximo pagamento que irá
incluir tanto o valor do primeiro rateio mais o valor do segundo rateio. Com efeito, aguarde-se o pagamento. 2 - Fls. 12465/12482 - Defiro
a reserva do crédito inscrito em dívida ativa, pelo fato de gozar presunção de legitimidade e veracidade, o qual será pago de acordo com
as forças da massa. Oficie-se ao juízo da execução informando a reserva conferida. Após, ao AJ para as anotações de praxe. 3 - Fl.
12488/12490 - Trata-se de informação sobre atualização de débitos com o Município do Rio de Janeiro. Ao AJ para ciência. 4 - Fls.
12494/12498 - Trata-se de proposta de prestação de serviço ofertado pelo escritório de advocacia NSA FRANGE ADVOGADOS, com o
finco em identificar e recuperar ativos, e revisão tributária, com o objetivo de reduzir o passivo da massa falida. Manifeste-se o AJ e MP.
5 - Fls.12499 - Haja vista o declínio do Síndico, determino a sua substituição pela sociedade MVB CONSULTORES ASSOCIADOS,
CNPJ 20.443.312/0001-87, representada pelo advogado Dr. Fabio Picanço de Seixas Loureiro, OAB/RJ 114.886, CPF 016.370.407-41,
com endereço à Av. Presidente Wilson nº 210, 10º Andar, Centro, Rio de Janeiro, Tel. 2220-2289, que deverá ser intimado para firmar o
termo de compromisso. Ressalto que a remuneração do novo Síndico será fixada oportunamente. Informe a nomeação ao DESOP
através do e-mail: cgj.desopadmjud@tjrj.jus.br atendendo ao disposto no art. 6º do PROVIMENTO CGJ Nº 23/2019. Intime-se o antigo
síndico (Liquidante Judicial) da presente decisão e para prestar as contas na forma do art. 69 do decreto-lei 7661/45.
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