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Processo nº: 0009456-48.2012.8.19.0066

Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: Tendo em vista a suspeição dos ilustres colegas, passo a me manifestar no feito. Foi requerido inicialmente
pelo HOSPITAL SANTA MARGARINA DE VOLTA REDONDA pedido de recuperação judicial. Após diversas
substituições do administrador judicial e da não aprovação pelos credores do segundo plano de recuperação
judicial, foi decretada a falência do hospital (vide sentença de fls. 5088/5092 e 5179/5181) O feito vem se
arrastando não só pela complexidade do procedimento, mas pelos diversos incidentes procrastinatórios e
pelo não cumprimento dos dispositivos legais pelos antigos administradores que atuaram no processo,
conforme, inclusive, muito bem observado pela representante do Ministério Público. I) DA NOMEAÇÃO DE
NOVO ADMINISTRADOR E REMUNERAÇÃO Tendo em vista o falecimento do antigo administrador judicial,
nomeio em substituição à sociedade empresária MVB administração judicial, que desempenhará suas
funções na forma dos incisos I e III do caput do artigo 22 da lei 11.101/05, sem prejuízo das atribuições
dispostas no artigo 27 do mesmo diploma legal na hipótese de não constituição do Comitê de Credores.
Deverá à MVB indicar equipe interdisciplinar com os profissionais habilitados e os responsáveis pela
condução do procedimento no ato da assinatura do termo, sendo, pelo menos um destes o sócio gerente da
pessoa jurídica, no prazo de 48(quarenta e oito) horas, conforme artigo 33 da L.R.F, ficando autorizada a
intimação por e-mail do cartório. É oportuno deixar consignado que a atuação do administrador judicial é de
suma importância para o deslinde do processo falimentar, devendo ser despenhado por profissionais
altamente capacitados. Atendo ao princípio da proporcionalidade e do trabalho que será desempenhado pelo
administrador judicial, fixo sua remuneração em 5% (cinco por cento) do valor de venda dos bens da
falência, na forma do § 1º do artigo 24 da LRF. Deverá o administrador apresentar no prazo de 40(quarenta)
dias da assinatura do termo de compromisso relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à
situação de falência, no qual apontará a responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto
no artigo 186 da LRF. Proceda o cartório a intimação da MVB para assinatura do termo de compromisso. B)
VISTORIA E AUTORIZAÇÃO DE ARROMBAMENTO Autorizo desde já eventual arrombamento do
estabelecimento por parte do administrador judicial, procedendo a substituição das chaves e qualquer outro
procedimento que entenda necessário, tendo em vista a inexistência de chaves do local acautelada em
cartório. Sem prejuízo, designo, desde já, o dia 23/08/2017 às 14:00 horas para inspeção judicial no Hospital
Santa Margarida, devendo o administrador judicial providenciar os equipamentos necessários para filmagem
do local. Intime-se o Administrador e o Ministério Público. C) RESCISÃO DO CONTRATO DE
HONORÁRIOS Tendo em vista a nova condução do presente feito e a nomeação de sociedade empresarial
que possui em seus quadros advogados, rescindo o contrato anteriormente firmado pelo falecido
administrador judicial com a sociedade de advogados Pedro Pamplona Advogados, devendo prestar contas
no prazo de 15(quinze) dias de todo o trabalho realizado, bem como dos valores recebidos e que,
eventualmente, entenda devido Deverá a aludida sociedade continuar atuando pelo prazo de 30(trinta) dias
nos processos em andamento, devendo providenciar o substabelecimento para o advogado indicado pelo
novo adnistrador judicial. Intime-se a aludida sociedade. D) DETERMINAÇÃO PARA O CARTÓRIO d.1 -
intimação da sociedade empresária MVB, na pessoa do seu sócio ANTONIO CESAR BOLLER PINTO
(OAB/RJ 70.151) para assinatura do termo de compromisso; d.2 - publicação da inspeção judicial que será
realizada no dia 23/08/2017 às 14:00 horas; d.3 - intimação da sociedade de advogados Pedro Pamplona
advogados sobre a rescisão do contrato; d.4 - intimação do Ministério Público da presente decisão. d.5 -
proceda o cartório a retificação da numeração dos volumes XV e seguintes.
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