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Praça das Bandeiras, 55 - Bairro: Centro - CEP: 88350-051 - Fone: (47)3217-8016 - Email:
brusque.comercial@tjsc.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5009275-11.2020.8.24.0011/SC

AUTOR: VINCULO BASIC TEXTIL LTDA

DESPACHO/DECISÃO

1. Ciente do recurso interposto (E492). 

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, para
fins do disposto no artigo 1.018 do CPC. 

Ausente concessão de efeito suspensivo aos reclamos, dou
prosseguimento ao feito. 

2. Cientifique-se a recuperanda e a administradora judicial das
informações prestadas no E508, pelo Banco Bradesco S/A. 

3. Defiro o pedido formulado no E507. 

Conforme contrato social anexado no E515, lavre-se novo termo de
compromisso, em retificação ao do E50, em nome de Alexandre Correa Nasser de
Melo, OAB/PR 38.515, advogado, que ficará responsável pela condução da presente
recuperação judicial, obrigando-se aos encargos inerentes ao exercício da função nos
termos do art. 22 da Lei n. 11.101/2005.

Intime-se o profissional para firmá-lo, com prazo de cinco dias.  

4. Intime-se a administradora judicial para que se manifeste acerca do
parecer do Ministério Público (E499), em razão do pedido de esclarecimentos, bem
como da Caixa Econômica Federal (E501), em idêntico sentido, no prazo de quinze
dias. 

4.1. Da resposta e do relatório das atividades mensais da recuperanda,
anexado no E513, intimem-se a recuperanda, os credores e terceiros interessados
com representação nos autos, para que se manifestem, querendo, em cinco dias. 

5. Decorridos todos os prazos acima, ao Ministério Público. 
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Documento eletrônico assinado por CLARICE ANA LANZARINI, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está
disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador
310020469927v15 e do código CRC 5b56b141. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): CLARICE ANA LANZARINI 
Data e Hora: 19/10/2021, às 15:43:37 
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