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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.

DESPACHO/DECISÃO

1. Considerando as impugnações apresentadas nos eventos 37, 38 e 43,
bem como a publicação da Orientação CGJ n. 12, de 15 de abril de 2020, que orienta
sobre a realização de audiências por videoconferência no período da pandemia
causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), intimem-se a empresa requerente e
os credores impugnantes (BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
EXTREMO SUL – BRDE; BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
S/A; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) para que, no prazo comum de 15
(quinze) dias, informem se possuem interesse na realização da audiência de
conciliação por videoconferência, por meio do PJSC-Conecta (acessível pelo link:
https://vc.tjsc.jus.br/), ou se, diante da peculiaridade do caso, entendem pela
necessidade da realização da audiência de forma presencial.

Em caso de concordância com a realização por meio de
videoconferência, as partes deverão fornecer número de telefone, Whatsapp ou outro
aplicativo similar, ou endereço de correio eletrônico (e-mail) dos participantes do
ato (partes e testemunhas), salvo se referidas informações já constarem nos autos.

No mesmo prazo, intime-se a parte requerente para que se manifeste
sobre a petição apresentada no evento 82 pelo Banrisul, que informou não ter
recebido o crédito no valor de R$ 147.071,98 (cento e quarenta e sete mil, setenta e
um reais e noventa e oito centavos).

2. Com a manifestação, voltem conclusos para despacho.

 

Documento eletrônico assinado por LILIANE MIDORI YSHIBA MICHELS, Juíza de Direito, 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 310013223402v5
e do código CRC a7ddaead. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LILIANE MIDORI YSHIBA MICHELS 
Data e Hora: 15/4/2021, às 18:22:31 
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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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