
PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

NOVEMBRO/2020 
 
1. Do que se trata? 
Trata-se de falência da empresa CONFEITARIA E BAR SIDERÚRGICA LTDA., decretada na data de 04/01/1993, nos 
autos do processo nº 0000049-19.1992.8.19.0066, em curso no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Volta 
Redonda/RJ. 
 
2. Quem é MVB Consultores Ltda? 
É a Administradora Judicial nomeada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda/RJ, nos autos 
do processo de falência nº 0000049-19.1992.8.19.0066. 
 
3. Quem tem direito a receber crédito da Massa Falida? 
Todos aqueles que figuram na relação de credores da Massa Falida de CONFEITARIA E BAR SIDERÚRGICA LTDA., 
disponibilizada neste site www.mvbaj.com.br, pertencente a MVB Consultores Ltda. 
Na relação, constam os nomes dos credores e de seus respectivos créditos a resgatar. 
 
4. Como e quando o(a) credor(a) poderá resgatar o seu crédito? 
Em razão da pandemia de COVID-19, informamos que não será necessário o comparecimento do(a) credor(a) à 
sede da MVB Consultores Ltda para resgatar o seu crédito.  
Com o intuito de agilizarmos o procedimento, bastará que o(a) credor(a) envie, em resposta à mensagem enviada 
pelo e-mail confeitariamvb@gmail.com, imagens digitalizadas dos seguintes documentos: 
- CPF e RG (podendo ser outro documento, com foto, que contenha os dois registros); 
- Carteira de Trabalho (páginas contendo: os dados da carteira e a foto; da qualificação do trabalhador; e a da 
que  comprova o vínculo com a empresa CONFEITARIA E BAR SIDERÚRGICA LTDA.); 
- Cartão do Banco, constando, de forma legível, a agência, a conta e o nome do(a) credor(a) como 
sendo titular da conta (corrente ou poupança, individual ou conjunta). 
Após o recebimento da documentação, a MVB Consultores Ltda providenciará o pagamento do crédito, tão 
somente, através de depósito identificado, na conta bancária informada pelo(a) credor(a). 
 
5. Caso o(a) credor(a) já tenha FALECIDO, como proceder? 
Em se tratando de credor(a) falecido(a), em termos gerais, a orientação é a de que para o resgate do crédito será 
necessário abertura de inventário, onde deverá ser mencionado o crédito a resgatar ou ajuizar no Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, processo de Alvará judicial, com a finalidade de liberar tais valores. 
No que tange ao Inventário, se já estiver em andamento, deverá ser providenciada a inclusão do crédito a 
resgatar na relação de bens e a apresentação da certidão de inventariança atualizada; por outro lado, se  já foi 
finalizado, deverá ser providenciada a sobrepartilha, na qual apontará o crédito a resgatar. 
O inventário/sobrepartilha também poderá ser extrajudicial. Nesse caso, necessária a apresentação da escritura, 
onde conste o referido crédito e a sua partilha. 
 
6. Sou credor(a), mas o meu nome NÃO CONSTA da relação de credores. Como proceder? 
O(A) credor(a) deverá constituir um profissional da área jurídica (advogado ou defensor público) para, então, se 
habilitar ao crédito no processo judicial nº 0000049-19.1992.8.19.0066, em curso no Juízo da 4ª Vara Cível da 
Comarca de Volta Redonda/RJ, incidentalmente, mediante apresentação de documental comprobatório, 
objetivando o reconhecimento de seu direito e, consequentemente, a possibilidade de resgate do valor. 
 
7. Persistindo dúvidas, como posso obter informações/orientações?  
Para maiores informações, favor entrar em contato pelos telefones 0 (operadora) 21-3995-4374 e 21-98644-
3689, de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h, ou enviar mensagem para o e-mail 
confeitariamvb@gmail.com.  


