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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA 
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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 ‘E246’, manifestar o que segue: 

 

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 

fevereiro de 2021 (Doc. 1), 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 que em 15 de 

março de 2021 realizou o pagamento de mais uma das parcelas da remuneração devida 

ao Administrador Judicial (Doc. 2), relativa à NF 370, no valor de R$ 11.540,74 (onze 

mil quinhentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos). 
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3. O despacho lançado ao ‘E246’, por sua vez, determinou a 

publicação edital de convocação dos credores para Assembleia Geral, contendo as 

datas em que os conclaves serão realizados, sendo eles: 03/05/2021, 13h30min, em 

primeira convocação, e 17/05/2021, 13h30min, em segunda convocação. O edital, por 

sua vez, foi expedido ao ‘E265’, e efetivamente disponibilizado no DJE em 13.04.2021, 

confere consta no ‘E266’. 

 

4. À Recuperanda incumbe cumprir o que determina o artigo 36, 

parágrafo 1º da Lei 11.101/20051, ou seja, publicar o edital de convocação de modo 

ostensivo em sua sede e filiais. De modo a comprovar o cumprimento de sua 

obrigação, apresenta a Recuperanda as imagens que atestam a publicação ostensiva na 

sede da empresa, tendo sido o edital afixado (i) na recepção; (ii) no refeitório; (iii) no 

setor da distribuição; (iv) na produção; (v) junto ao cartão-ponto da produção, 

conforme revelam as imagens ora anexadas (Doc. 3). 

 

5. Cuidou a Recuperanda de afixar o edital em espaços distintos, de 

modo a conferir a publicidade necessária ao ato, dando ciência aos seus colaboradores 

e quaisquer interessados que adentrassem sua sede.  

 

6. Isto posto, dá ciência ao juízo, credores e demais interessados 

acerca das contas mensais de fevereiro de 2021 (Doc. 1), do pagamento da 

remuneração devida ao Administrador Judicial (Doc. 2), bem como da comprovação 

de publicação do edital de convocação da Assembleia Geral de Credores em diversos 

espaços de sua sede (Doc. 3) 

 

 

 
1Artigo 36: A assembleia-geral de credores será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no 

diário oficial eletrônico e disponibilizado no sítio eletrônico do administrador judicial, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, o qual conterá:  I – local, data e hora da assembléia em 1ª (primeira) e em 2ª 

(segunda) convocação, não podendo esta ser realizada menos de 5 (cinco) dias depois da 1ª (primeira); II 

– a ordem do dia; III – local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de 

recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembléia.  

§ 1º Cópia do aviso de convocação da assembléia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais 

do devedor. 
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Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 15 de abril 2021. 

 

         

 Kleber Bissolatti                                                        Monique Helen Antonacci 

       OAB/SP 211.495                                                             OAB/SP 316.885 

 

 

Milena Dalmolin 

OAB/SP 441.745 
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Comprovação da Publicação Ostensiva do Edital de 
Convocação da AGC na Sede da Recuperanda 

Vínculo Basic

Artigo 36, parágrafo 1º da Lei 11.101/2005



a) Refeitório





b) Recepção



c) Distribuição



d) Produção



e) Cartão-Ponto Produção


