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Processo nº 5009275-11.2020.8.24.0011 

Recuperação Judicial 

 

VÍNCULO BASIC TÊXTIL LTDA. – em Recuperação Judicial, já 

devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, por 

seus advogados que esta subscrevem, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao 

despacho ‘E516’, manifestar o que segue: 

 

a) Contas Mensais 

1. A alínea ‘e’ do despacho ‘E34’ determinou à Recuperanda a 

prestação de demonstrativos mensais enquanto perdurar a Recuperação Judicial. Neste 

sentido, faz-se da presente manifestação para apresentar os demonstrativos relativos a 

julho/2021 (Doc. 1) e agosto/2021 (Doc. 2), cumprindo a determinação do Juízo. 

 

2. Outrossim, consoante determinou o D. Juízo no despacho ‘E82’, a 

Recuperanda serve-se da presente para manifestação para informar o pagamento mensal 

realizado à Administradora Judicial em setembro/2021 (Doc. 3) e outubro/2021 (Doc. 4). 

 

3. Desta feita, pugna a Recuperanda para que se dê ciência ao Juízo, 

credores e demais interessados acerca das contas mensais ora protocoladas, referentes a 

julho e agosto de 2021, bem como a comprovação do pagamento dos honorários à 

Administradora Judicial relativos a setembro e outubro de 2021. 
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b) Despacho ‘E516’ 

4. Em relação ao teor do despacho ‘E516’, a Recuperanda manifesta 

ciência dos dados bancários apresentados pelo credor Banco Bradesco, com destaque ao 

fato de que, nos termos da ‘Cláusula 11’ do PRJ, tais dados devem ser encaminhados ao 

endereço eletrônico que consta no documento, cite-se: 

recuperacaojudicial@vinculobasic.com.br. 

 

5. Manifesta ciência, ainda, dos relatórios mensais de atividades 

apresentados pela I. Administradora Judicial no ‘E513’ e ‘E519’, os quais demonstram que 

o auxiliar do Juízo está regularmente fiscalizando e acompanhando as atividades da 

Recuperanda Vínculo, nos termos exigidos pelo artigo 22 e incisos da LREF. 

 

6. Nestes termos, requer se dê ciência aos credores, Juízo e demais 

interessados das contas mensais ora apresentados, bem como manifesta ciência a 

Recuperanda do conteúdo do despacho ‘E516’, requerendo o regular prosseguimento do 

feito. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 05 de novembro de 2021.     

     

 Kleber Bissolatti                                                        Monique Helen Antonacci 

       OAB/SP 211.495                                                             OAB/SP 316.885 

 

Milena Dalmolin 

OAB/SP 441.745 
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