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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 JUDICIAL Nº 0303344-68.2015.8.24.0058/SC

AUTOR: ALPASUL PLASTICOS METAIS E TRANSPORTES EIRELI - EPP

DESPACHO/DECISÃO

1. Nos termos da Recomendação n. 63/2020 do Conselho Nacional de
Justiça:

[...] todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação
empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de
cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a
ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável,
desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi
diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse
adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de
2020.

Portanto, como a suspensão das obrigações implicará na modificação
do plano já aprovado nos autos (evento 92), é necessário submeter o pleito aos
credores. 

Sendo assim, intime-se a parte autora para,  no prazo de 5 (cinco) dias,
apresentar o plano modificativo e comprovar que estava adimplindo com as
obrigações do plano até 20/03/2020. 

2. Em seguida, intimem-se o Administrador Judicial e os credores para
se manifestarem, em igual prazo. 

3. Após, voltem conclusos com urgência. 

 

 

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 310006626432v7
e do código CRC abfd137a. 
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Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LILIANE MIDORI YSHIBA MICHELS 
Data e Hora: 14/9/2020, às 16:11:9 
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