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Processo nº: 0013991-37.1983.8.19.0001 (1983.001.703650-9)

Tipo do Movimento: Despacho

Descrição: Trata-se de falência da INTERCEL Industria e Comércio S.A., em curso desde 1983, cujos autos alcançam
13 volumes num total de 2.827 folhas. Pois bem. Compulsando os autos, percebe-se que o Liquidante
Judicial não vem conseguindo empreender a celeridade e objetividade necessárias para a boa realização do
ativo e posterior rateio entre os credores. A parca estrutura funcional daquela serventia, seu reduzido
número de servidores e a atuação paralela em grande número de falências diversas têm dado mostras de
não comportar a multiplicidade de tarefas exigidas no processo e as circunstâncias apontam para a
possibilidade de perdas que podem ser evitadas. Cabe ao Magistrado, às partes e aos interessados zelarem
pelo bom andamento do feito e por sua celeridade. Nesse panorama, percebe-se que as duas décadas de
processamento informam rumo diverso. Constata-se que, até a presente data, permanecem pendentes de
realização alguns atos primordiais e essenciais ao procedimento falimentar, o que prejudica a condução do
processo, no sentido de dar prosseguimento, com a maior brevidade possível, à sua tramitação. Em
destaque, o efetivo acompanhamento da desapropriação cujo processo tem curso pela 1ª Vara de Fazenda
Pública desta Comarca e a necessidade de redobrada busca pelo bem imóvel localizado em Duque de
Caxias, a fim de se procer à arrecadação e atos subsequentes, bem como a consolidação do QGC. Visando
a sanear o processo, determino as seguintes providências: 1- Ciente de que tais omissões se devem em
razão da pouca estrutura da Central de Liquidantes Judiciais para desempenhar a difícil tarefa, com todas as
atribuições inerentes à sindicatura, bem como devido ao elevado número de ações a serem administradas,
substituo do encargo o Liquidante Judicial a sociedade MVB Consultores Associados, representad aperante
este juízo poelo Dr. Antônio César Boller Pinto, OAB/RJ 70.151, com endereço contido no curriculum
arquivado, para atuar na função de Síndico, devendo esclarecer se será necessário indicar uma equipe para
atuar na falência e, em caso positivo, apresentar os respectivos profissionais ao Juízo. Intime-se para
ciência. Aceitando o encargo, determino a assinatura do termo de compromisso, obrigando-se a assumir,
imediatamente, suas atribuições e a tomar as providências necessárias para a condução do processo,
especialmente, apresentando relatório acerca da atual situação da falência, apontando as medidas cabíveis
ao adequado e regular andamento da ação, verificando, mediante ampla pesquisa, se ainda há bens a
arrecadar e procedendo, se for o caso, às diligências essenciais à devida alienação, como também
apresentando o QGC consolidado. 2- O Liquidante Judicial deverá apresentar suas contas até a presente
data e depositar em cartório os documentos ou qualquer pertence que estiver em sua posse. É dispensável a
realização de atos omitidos que não causem prejuízo, sob pena de se retroagir o andamento processual. Dê-
se ciência ao falido, aos credores, aos interessados e ao Ministério Público quanto à substituição. P.I.
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