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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA 

COMERCIAL DE BRUSQUE - SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, sem prejuízo 

ao prazo em curso (‘E139’), referente ao despacho ‘E129’, manifestar o que 

segue: 

1. Inicialmente, informa a Recuperanda que encontra-se em prazo 

para atender as determinações do D. Juízo lançadas ao ‘E129’, de modo que esta 

petição opera-se sem prejuízo do prazo lançado ao ‘E139’, o qual será cumprido 

oportunamente. 

 

a) Contas Mensais e Remuneração ao Administrador Judicial 

2. 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 

outubro de 2020 (Doc. 1) e novembro de 2020 (Doc. 2), cumprindo a determinação 

do Juízo. 
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3. No que tange aos demonstrativos do mês de dezembro de 2020, 

informa a Recuperanda que se encontram em elaboração pela equipe contábil, de 

modo que tão logo sejam concluídos, serão apresentadas nos autos. 

 

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

a Recuperanda serve-se da presente para manifestação para informar que em 14 de 

dezembro de 2020 realizou o pagamento de duas parcelas da remuneração devida ao 

Administrador Judicial (Doc. 3), sendo elas: (i) NF 315, no valor de R$ 11.645,64 

(Doc. 4); e (ii) NF 316, no valor de R$ 5.822,83, referente ao pagamento parcial dos 

serviços prestados no período de 14 de outubro de 2020 a 13 de novembro de 2020, 

conforme documento anexo (Doc. 5). 

 

5. Ainda, em 15 de janeiro de 2021, a Recuperanda promoveu o 

pagamento de nova parcela devida ao Administrador Judicial, relativa às Notas Fiscais 

nº 342 e 343, totalizando R$ 17.468,47, conforme comprovante (Doc. 6). A NF 343 

refere-se ao saldo remanescente do período de 14 de outubro a 13 de novembro de 

2020. 

 

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

acerca das contas mensais de outubro (Doc. 1) e novembro de 2020 (Doc. 2), bem 

como do pagamento da remuneração devida ao Administrador Judicial (Doc. 3 e 6). 

 

b) Depósito Judicial da Celesc – ‘E153’ 

7. Por meio do petitório lançado ao ‘E153’, a credora ‘CELESC 

DISTRIBUIÇÃO S.A.’ informou ao juízo que realizou a restituição do valor relativo à 

FAT - nº 01-20206187675534-17, conforme determinado pelo D. Juízo ao ‘E82’, eis 

que o crédito em questão se sujeita ao concurso de credores, por força do que 

leciona o artigo 49 da Lei 11.101/2005. 
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8. O pagamento efetuado pela Recuperanda em 23 de setembro de 

2020 perfazia o montante de R$ 7.855,31, ao passo que, devidamente atualizada, a 

quantia é de R$ 8.016,52, valor este que foi judicialmente depositado pela CELESC. 

 

9. Assim, uma vez que o D. Juízo já consignou a concursalidade de 

tal crédito (E82), e considerando que o valor em espécie é de extrema importância 

para o desenvolvimento das atividades da Recuperanda, pois propicia o pagamento de 

débitos necessários à subsistência da empresa, bem como fornecedores, folha de 

pagamento e outros, faz-se da presente para solicitar o levantamento do valor 

depositado pela Celesc ao ‘E153’. 

 

10. Para propiciar a transferência do valor, a Recuperanda informa 

nesta oportunidade seus dados bancários: 

 

 

Banco: 756 (SICOOB) 

 

Agência: 3069 

 

C/C: 229507-5 

 

CNPJ: 03.154.156/0001-15 

 

VÍNCULO BASIC TEXTIL LTDA. 

 

11. Nestes termos, requer que o D. Juízo determine a transferência 

do valor depositado judicialmente pela CELESC (R$ 8.016,52), conforme ‘E153’, para a 

conta bancária da Recuperanda, cujos dados foram supra informados, haja vista tratar-

se de crédito sujeito à Recuperação Judicial, o que já restou consignado no despacho 

‘E82’. 
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c) Edital de Recebimento do Plano de Recuperação Judicial 

12. Conforme determinado no despacho ‘E129’, tendo sido o Plano 

de Recuperação Judicial regularmente recebido, com fulcro no artigo 53 da Lei 

11.101/2005 o D. Juízo determinou a publicação do mesmo. 

 

13. Cumprindo as obrigações que lhe são inerentes, informa a 

Recuperanda que em 15 de janeiro de 2021 encaminhou ao cartório da Vara 

Comercial (brusque.comercial@tjsc.jus.br), com cópia para o Administrador Judicial 

(ronaldo@credibilita.adv.br), a minuta do edital, solicitando fossem adotadas as 

providências necessárias para sua publicação, de acordo com e-mail que segue anexo a 

esta manifestação (Doc. 7). 

 

14. Denota-se que o aludido edital foi disponibilizado no DJE em 19 

de janeiro de 2021 (‘E160’), não tendo se iniciado o prazo para eventuais objeções, eis 

que o edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º da LRF sequer foi disponibilizado nos 

autos. 

15. Logo, as objeções apresentadas ao ‘E157’, ‘E162’ e ‘E164’ não 

podem ser consideradas, posto que apresentadas em desconformidade ao prazo legal 

estabelecido pela Lei 11.101/2005. 

 

d) Requerimentos 

16. Requer intimem-se os credores e demais interessados acerca das 

contas mensais de outubro e novembro de 2020, bem como dos comprovantes de 

pagamento da remuneração devida ao Administrador Judicial, nos moldes 

determinados pelo D. Juízo. 

 

17. Outrossim, requer se determine a transferência do valor 

depositado pela CELESC ao ‘E153’ (R$ 8.016,52), eis que se trata de restituição devida 

em razão do pagamento da FAT- nº 01-20206187675534-17 pela Recuperanda, cujo 

crédito é concursal e não pode ser adimplido de outro modo, se não pelo Plano de 

Recuperação Judicial, conforme consignado no despacho ‘E82’. 
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Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 28 de janeiro 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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Emitido em 14/12/2020 - 14:48:35

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85

Agência 101

Conta/DV 11967730 - VINCULO BASIC TEXTIL LTDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BANCO BRADESCO S.A.

ISPB Favorecido 60746948

Agência Favorecido 5723 - RUA CORONEL DULCIDIO

Conta/Nome Favorecido 56853.8 - CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ Favorecido 26.649.263/0001-10

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 71901345

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Sequência de Autenticação 321767

Valor a Pagar 17.468,47

Data/Hora Transação 14/12/2020 14:48:14

Identificador NF 315 E 316

Protocolo 032B.4B2B.3801.0E0C.1435.1D2D.35

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



04/12/2020 https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637426845527648182&n=MRV4F80D

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637426845527648182&n=MRV4F80D 1/1

Imprimir



04/12/2020 https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637426845527648182&n=0L2YK20Q

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637426845527648182&n=0L2YK20Q 1/1

Imprimir



11/01/2021 https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637459679083769766&n=YAZX500J

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637459679083769766&n=YAZX500J 2/2



11/01/2021 https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637459679083769766&n=H1HJD20R

https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/isssistema/ImagemNfse/ArquivoImagemNfse?c=637459679083769766&n=H1HJD20R 2/2



Emitido em 15/01/2021 - 16:02:47

COMPROVANTE DE TED

DADOS DA CONTA ORIGEM

Banco 85

Agência 101

Conta/DV 11967730 - VINCULO BASIC TEXTIL LTDA

DADOS DA CONTA DESTINO

Banco Favorecido 237 - BANCO BRADESCO S.A.

ISPB Favorecido 60746948

Agência Favorecido 5723 - RUA CORONEL DULCIDIO

Conta/Nome Favorecido 56853.8 - CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ Favorecido 26.649.263/0001-10

DADOS DA TRANSFERÊNCIA

Documento 72353671

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Sequência de Autenticação 221221

Valor a Pagar 17.468,47

Data/Hora Transação 15/01/2021 16:02:41

Identificador NF 342 E 343

Protocolo 032D.100E.4C01.0F01.1539.4C0F.01

SAC 0800 647 2200 - Atendimento todos os dias das 06:00 às 22:00

OUVIDORIA 0800 644 1100 - Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00
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milena.dalmolin@bissolatti.adv.br

De: milena.dalmolin@bissolatti.adv.br
Enviado em: sexta-feira, 15 de janeiro de 2021 13:24
Para: 'Brusque -  Vara Comercial'
Cc: 'Ronaldo Saito - Credibilità'; 'monique@bissolatti.adv.br'; 'Kleber'
Assunto: RJ VÍNCULO BASIC - 5009275-11.2020.8.24.0011
Anexos: Edital PRJ Vinculo.docx

Prezados, bom dia, 
 
Sirvo-me do presente para tratar da Recuperação Judicial da Vinculo Basic, em que representamos os interesses da 
Recuperanda. 
Considerando que o despacho lançado ao ‘E129’ determinou a publicação do edital de recebimento do Plano de 
Recuperação Judicial, servimo-nos do presente para encaminhar ao cartório a respectiva minuta, para que possa ser 
providenciada a publicação. 
 
Seguimos à disposição dos senhores e agradecemos a costumeira diligência. 
Cordialmente,  
 

 
 


