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

Em 12/04/2022

Decisão              

Confirmem as partes, justificadamente, as provas que pretendem produzir.
De qualquer maneira, constata-se que as partes fazem acusações mútuas, sendo flagrante a falta
de compatibilidade.
Pois bem. A demanda se arrasta h[a mais de dois anos e permanece no âmago de cada contendor
a ideia de vícios inerentes à outra parte, de sorte que é mesmo preciso avançar em sua solução.
A verdade que se aproxima reflete-se na dissolução ao menos parcial da sociedade, cabendo, ao
fim e ao cabo, resolver qual sócio nela permanecerá.
Acontece que, até lá, urge a tomada de uma medida mais efetiva de preservação dos interesses,
na verdade, de todos. Trata-se da hipótese de intervenção judicial na empresa.
Isso porque se,  para os envolvidos,  há íntima convicção de irregularidades na administração,
estes,  com  a  intervenção,  talvez  possam  ver  comprovadas  as  proclamadas  lisuras  em  seu
comportamento ou mesmo confirmados os desvios proclamados pelo outro.
Especificamente,  entendo que as alegações das partes devem ser objeto de perquirição mais
detalhada por auxiliar deste Juízo (administrador provisório), apto a produzir relatórios capazes de
fornecer panorama concreto e realístico sobre a gestão da entidade empresária em testilha.
Trata-se  de  medida  absolutamente  necessária  não  apenas  à  proteção  da  empresa  enquanto
elemento essencial à ordem econômica e social (fonte de geração de empregos e de tributos),
como também ao resguardo da efetividade do feito, assegurando que a empresa manterá saúde
financeira para arcar com as eventuais consequências patrimoniais do processo.
Face ao exposto, no exercício do poder geral de cautela, autorizado pelo art. 301, do NCPC c/c o
art. 1.030, "caput", do CC, ora aplicado de forma supletiva, DECRETO o afastamento dos atuais
administradores da sociedade DEPÓSITO DE APARAS DE PAPÉIS SB LTDA, DECRETANDO,
para implementação no prazo de 48 horas,  ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL PROVISÓRIA, a ser
conduzida  por  MVB  Administração  Judicial,  CNPJ20.443.312/0001-87,  situada  na  Rua  da
Almirante Barroso, 81, 31º andar, sala 118, centro, nesta cidade, tel. 21.3995-4374, tendo como
profissional responsável o Dr. FÁBIO PICANÇO DE SEIXAS LOUREIRO, OAB/RJ nº 114.886.
Independentemente  do iníco  dos  trabalhos,  venha a proposta  de  remuneração  a ser  feita  de
acordo com a situação econômico/financeira da sociedade.
O  prazo  inicial  da  administração  judicial  provisória  é  de  90  (noventa)  dias,  sem prejuízo  de
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eventual prorrogação se constatada a necessidade, devendo o administrador provisório nomeado
apresentar relatórios mensais nos autos deste feito acerca de sua gestão.
OFICIE-SE a JUCERJA com urgência para a competente averbação.
Intimem-se todos.  

Rio de Janeiro, 18/04/2022.

Paulo Assed Estefan - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Paulo Assed Estefan

Em ____/____/_____
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