EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E CONFLITOS RELACIONADOS À
ARBITRAGEM DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

PROCESSO AUTOS Nº 1021058-77.2016.8.26.0100
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TEX BARRED’S
ALTERAÇÃO DA DATA DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL

ALTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., nomeada nos autos da
Recuperação Judicial de Tex Barred's Moda Ltda., considerando a decisão de fls.
10.463/10.464, especificamente o item 8 da referida decisão, vem, respeitosamente,
esclarecer e requerer o quanto segue.

Como mencionado anteriormente (fls. 10.442/10.443) a assembleia
geral instalada em 10/03/2017 foi suspensa por deliberação dos credores (ata de
fls.10.396/10401), marcada sua continuação, a princípio, para o dia 19 de abril
próximo(2017), mas sujeita à alteração em razão de eventuais dificuldades de
agendamento do local, que poderia ocorrer, como foi o caso.

Diante da possibilidade de alteração acima referida, todos os presentes
na assembleia de 10/03/2017, que foi suspensa (fls. 10.396/10.401), ficaram
absolutamente cientes de que a data poderia ser alterada. Isto foi reiteradamente
informado na assembleia. E, por essa razão, todos ficaram cientes e concordaram que
deveriam verificar os autos do processo para se certificarem efetivamente da data da
continuação da Assembleia, cuja confirmação seria manifestada nos autos com
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antecedência. Essa informação pode ser encontrada, também, no site da Administradora
Judicial, www.altaadmjudicial.com.

Assim, a data da continuação da assembleia geral dos credores da
Barreds ficou definitivamente marcada para o dia 18/04/2017, às 13.00 horas, com
início de verificação da lista de presença às 9:00 horas, no mesmo local, no Centro
de Convenções do Centro Empresarial de São Paulo- CENESP – localizado na Av.
Maria Coelho de Aguiar, nº 215, Bloco G, 2º andar, Jardim São Luis, São Paulo-SP.

Requer, assim, respeitosamente, que a notificação aos credores,
determinada pela decisão fls. 10.463/10.464, item 8, seja suprida por publicação de nota
cartorária, com a data, hora e local da continuação da assembleia, dando ciência a todos
os interessados.

Nestes termos,
p. deferimento.

São Paulo, 30 de março de 2017.

ALTA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.
AFONSO RODEGUER NETO
OAB/SP nº. 60.583

ELIZA FAZAN
CRC 1SP194878/0
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