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Av. São Bento, 401 - Bairro: Rio Negro - CEP: 89287-355 - Fone: 47- 3130-8945 - Email: saobento.vara2@tjsc.jus.br

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 5007053-26.2020.8.24.0058/SC

REQUERENTE: TUPER SA
REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A.

EDITAL Nº 310008146841

JUÍZA DE DIREITO: Liliane Midori Yshiba Michels - Juíza de Direito.
CHEFE DE CARTÓRIO: Marizete Fátima Sabadin

EDITAL DE INTIMAÇÃO/CONVOCAÇÃO - com prazo de 20 (vinte) dias. 

Intimando(a)(s): Todos os credores da empresa requerente da recuperação extrajudicial, para
apresentarem, se assim o entenderem, eventuais impugnações ao plano de recuperação
extrajudicial (evento 1, documento 4, anexos I e II, da pasta digital dos autos em epígrafe).

OBJETIVO: Ficam INTIMADOS os possíveis credores da Recuperanda, de que neste Juízo,
tramita ação de Recuperação Extrajudicial da Empresa Tuper S/A - inscrita no CNPJ sob o n.
81.315.426/0001-36, com sede na Avenida Prefeito Ornith Bollmann, 1.441, bairro Brasília, São
Bento do Sul, Santa Catarina, CEP 89.282-427 - cujo pedido de homologação do plano de
recuperação extrajudicial foi recebido por decisão judicial prolatada em 30.10.2020 (evento
15 dos autos em epígrafe). Destarte, ficam intimados/convocados todos os credores para
apresentarem, se assim entenderem, eventuais impugnações ao mencionado plano de
recuperação, no prazo fixado de 30 (trinta) dias, contados da publicação do edital,
observando-se o contido nos §§ 2º e 3º, do art. 164 da Lei de Recuperação Judicial e Falência
(Lei n. 11.101/05). Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os
autos do processo epigrafado, bem como para atender(em) ao objetivo supra mencionado,
querendo, no lapso de tempo fixado. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e
terceiros, foi expedido o presente edital e publicado 01 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na
forma da lei.

 

Documento eletrônico assinado por MARIZETE FÁTIMA SABADIN, Chefe de Cartório, 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 310008146841v6 e do código CRC d4f69b5c. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARIZETE FÁTIMA SABADIN 
Data e Hora: 3/11/2020, às 22:48:11 
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Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
2ª Vara da Comarca de São Bento do Sul
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