
   

 

 

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, 

FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DE FLORIANÓPOLIS/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 5024222-97.2021.8.24.0023 

 

 

 

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE LTDA. (“Figueirense Ltda.”) e 

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE (“Figueirense FC” ou, em conjunto com Figueirense 

Ltda., apenas “Requerentes”), já qualificados nos autos da medida cautelar em 

referência, vêm a V.Exa., por seus advogados, em cumprimento ao despacho de 

evento nº 27, apresentar a sua emenda à petição inicial, para que (i) seja autorizada 

a juntada dos documentos anexos, que contêm as informações financeiras e 

contábeis das Requerentes, tal como previsto no art. 51, II, alíneas ‘a’ a ‘d’ da Lei 

11.101/2005 – ressaltamos que as informações constantes da alínea ‘e’ do referido 

artigo já foram apresentadas, conforme indicado por V. Exa. na página 5 do despacho 

de evento nº 27; e (ii) seja corrigido o valor dado à causa, passando a constar o valor 

de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), que corresponde ao valor (estimado) 

dos créditos trabalhistas e quirografários referidos na petição inicial e que serão 

objeto de reestruturação no âmbito do processo de recuperação a ser ajuizado no 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma da LRF.  
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Uma vez juntados os documentos referidos no art. 51, II da LRF e 

corrigido o valor da causa (com o respectivo pagamento das custas iniciais 

complementares, a ser realizado na sequência), roga-se pelo deferimento do pedido 

de tutela cautelar antecedente formulado na petição inicial desta ação, considerando 

a necessidade imediata de se dar início aos atos precedentes à reestruturação dos 

Requerentes, na medida em que o tempo não dialoga com a sua indispensável 

reestruturação.  

 
Nestes termos, 

P. deferimento. 

Florianópolis, 26 de março de 2021. 

 
 

LUIZ ROBERTO AYOUB 

 
 

PEDRO F. TEIXEIRA 
OAB/RJ 66.695 OAB/RJ 166.395 

 
  

FILIPE GUIMARÃES PABLO CERDEIRA 
OAB/RJ 153.005 OAB/SP 207.570 

 
 

ANA PAULA BARBATO 
OAB/SP 440.657 

 
 

BRUNO PRIMA 
OAB/RJ 188.776 

 


