
20/10/2021 09:50 Documento:310019979941

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Evento 241 - DESPADEC1.HTML 1/2

Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
3ª Vara Cível da Comarca de Joinville

Av. Hermann August Lepper, 980 - Bairro: Saguaçu - CEP: 89221902 - Fone: (47) 3130-8617 - Email:
joinville.civel3@tjsc.jus.br

FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS,
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 0036400-
90.1999.8.24.0038/SC

AUTOR: VANBRATEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RÉU: CONFECCOES MAHATMA LTDA.

DESPACHO/DECISÃO

Tendo em vista a notícia do óbito do administrador judicial,
Herbert Zimath Junior (Evento 238), nomeio em substituição a Gladius
Consultoria, na pessoa do Sr. Agenor Daufenbach Júnior, com endereço na Rua
Abdon Batista, n. 121, sala 1004, na cidade de Joinville/SC (CEP n. 89.201-
010), telefone (47) 3028-8525.

Intime-se pessoalmente o representante legal do administrador
judicial para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comparecer ao cartório
deste Juízo, a fim de assinar o termo de compromisso de que trata o art. 33 da
Lei n. 11.101/2005.

Considerando o atual cenário da pandemia causada pela Covid-19,
o referido termo poderá ser disponibilizado nos Autos digitais e, após, assinado
pelo administrador mediante reconhecimento de firma, com a posterior juntada
do documento neste feito.

Tendo em vista o momento em que se encontra o feito e que o
herdeiro do antigo administrador deverá ser remunerado de forma proporcional
ao trabalho até então realizado, ressalto que a remuneração será estabelecida na
forma do art. 67 do Decreto-lei n. 7.661/1945, bem como que será paga "depois
de julgadas suas contas" (§3º).

Cumpra-se.

 

Documento eletrônico assinado por RAFAEL OSORIO CASSIANO, Juiz 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 310019979941v5 e do código CRC 7c574534.
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Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): RAFAEL OSORIO CASSIANO
Data e Hora: 8/10/2021, às 18:30:10
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