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Re: Figueirense I Cautelar e liminar.

Secretaria da Corregedoria (SECOR) <secor@trt12.jus.br>
seg, 12/04/2021 13:11

Para:  Filipe Guimarães <fguimaraes@gc.com.br>

Boa tarde, Dr. Filipe

Os encaminhamentos necessários serão realizados tão logo a Corregedoria Regional for
formalmente informada pelo Juízo da Recuperação Judicial.
Atenciosamente,

Alcino Ecker Junior
Secretário da Corregedoria

 
 
Secretaria da Corregedoria
(48) 3216-4119 | 4137 
| 4128 

Em qui., 8 de abr. de 2021 às 14:58, Filipe Guimarães <fguimaraes@gc.com.br> escreveu: 

Ao Exmo. Sr. Desembargador do Trabalho-Corregedor, Dr. Amarildo Carlos de Lima e ao
Ilmo. Sr. Secretário da Corregedoria, Dr. Alcino Ecker Junior,

 

Na qualidade de patronos da Figueirense Futebol Clube Ltda. e do Figueirense Futebol
Clube, vimos perante V.Exas., muito respeitosamente, prestar informações e requerer as
providências seguintes.

 

Em 11.03.2021, a Figueirense Futebol Clube Ltda. e o Figueirense Futebol Clube ajuizaram,
em conjunto, ação cautelar em caráter antecedente preparatória de pedido de
recuperação, autuada sob o nº 5024222-97.2021.8.24.0023 (doc. 1), na forma do art. 6º, §
12º da Lei nº 11.101/05, distribuída ao Juízo da Vara Regional de Recuperações Judiciais,
Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC.

 

Em 31.03.2021, o Juízo da Vara Regional de Recuperações Judiciais, Falências e
Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC deferiu parcialmente o pedido liminar e
determinou a suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer créditos trabalhistas e/ou
quirografários detidos contra o Figueirense, bem como o sobrestamento dos atos
expropriatórios sobre seus ativos (doc. 2)

 

Assim, vimos apresentar cópias da petição inicial (doc. 1) e da decisão liminar proferida
(doc. 2) e requerer sejam as mesmas encaminhadas aos Juízos integrantes deste e.
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Tribunal Regional do Trabalho, para que tenham ciência da determinação contida, se
abstenham de praticar quaisquer atos de bloqueio, penhora ou de expropriação contra o
patrimônio da Figueirense Futebol Clube Ltda. ou do Figueirense Futebol Clube e, ainda,
promovam a desconstituição de qualquer medida constritiva realizada, de modo a
assegurar o cumprimento da decisão proferido pelo d. Juízo da Vara Regional de
Recuperações Judiciais, Falências e Concordatas da Comarca de Florianópolis/SC e o
resultado útil do processo de recuperação, a ser ajuizado na forma da Lei 11.101/05,
dentro do prazo de 30 dias.

 

Por fim, informamos que prontamente viremos prestar a V.Exas. as devidas informações
sobre quaisquer novos andamentos da ação cautelar e, especialmente, informações sobre
o processo de recuperação, assim que o mesmo for distribuído.

 

Ficamos à disposição de V.Exas. para informações adicionais e certos da sua colaboração.

 

Muito atenciosamente,

	

Filipe	Guimarães	e	Luiz	Roberto	Ayoub

	

	

Filipe	Guimarães

fguimaraes@gc.com.br

T.	+55	11	3041	1500

	

São	Paulo:	Av.	Brigadeiro	Faria	Lima	3900	/	11º	andar	/	04538	132	/	Itaim	Bibi	/	+55	11	3041	1500

Rio	de	Janeiro:	Av.	Rio	Branco	138	/	11º	andar	/	20040	002	/	Centro	/	+55	21	3195	0240	

Brasília:	SAUS	Sul	/	quadra	05	/	bloco	K	/	Nº	17	/	salas	501-507	/	70070	050	/	+55	61	3323	3865

CONFIDENCIAL	Esta	mensagem	e	seus	anexos	contêm	informações	con�idenciais	protegidas	pelo	privilégio	legal	de	comunicação	advogado-cliente	e

são	destinados	exclusivamente	ao	destinatário.	Se	você	recebeu	esta	mensagem	por	engano,	favor	apagá-la	(juntamente	com	todos	os	seus	anexos)	e

informar-nos	por	e-mail	endereçado	ao	remetente.	Caso	não	seja	o	destinatário,	este	e-mail	não	deverá	ser	distribuıd́o	ou	copiado.	

CONFIDENTIAL	This	message	and	any	attachments	contain	con�idential	and/or	privileged	information,	subject	to	attorney/client	privilege	and

exclusively	intended	for	its	addressee.	The	con�identiality	of	this	message	and	its	attachments	is	protected	by	law.	If	you	have	received	this	message	in

error,	please	delete	it	(together	with	all	of	its	attachments)	and	inform	us	by	e-mail	addressed	to	its	sender.	If	you	are	not	the	named	addressee	you

should	not	distribute	or	copy	this	e-mail.
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