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EDITAL DE CITAÇÃOCom o prazo de vinte diasO MM Juiz de Direito, Dr.(a) Barbara Alves Xavier - Juiz Titular do

Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital para

conhecimento de terceiros interessados, vem por meio deste determinar a publicação dos editais do parágrafo único

do art. 53 e do parágrafo 2º do art.7 da Lei 11.101/2005, passado na forma abaixo:, NATUREZA: RECUPERAÇÃO

DAS EMPRESAS: ALOÉS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Em recuperação Judicial, CNPJ Nº 68.626.183/0001-

99; ALOÉS PIRAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Em recuperação Judicial, CNPJ Nº 04.415.844/0001-54; ALOÉS

NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA Em recuperação Judicial, CNPJ Nº

03.558.629/0001-40, processo nº 0053592-20.2015.8.19.0004. ART. 53, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005:

O Administrador Judicial, nomeado pelo Dra. Bárbara Alves Xavier, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de

São Gonçalo, faz saber, aos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que, com base nos livros

contábeis, documentos comerciais e fiscais das devedoras e nos documentos que lhe foram apresentados pelos

credores, na forma do caput do artigo 7º da lei 11.101/05, foram analisadas as divergências e habilitações de crédito

apresentadas, tempestivamente, pelos credores. Os valores dos créditos atribuídos a cada credor seguem listados

no site do Tribunal de Justiça, consulta processual recuperação judicial n. 0053592-20.2015.8.19.0004 (acessando o

movimento anterior), salientado que os documentos que deram razão ao presente edital estarão à disposição dos

mencionados no Art. 8º. da Lei 11.101/05, no prazo de 10(dez) dias, após a publicação deste edital, no horário das

10:00h às 14:00h, na Rua Presidente Wilson nº 210, 10º Andar, Centro, RJ, CEP.20.030-021 TEL.: (21) 2220-2289,

E-MAIL aloesmvb@gmail.com, para que possam, se for o caso, apresentar ao juizo impugnação contra a relação de

credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se sobre qualquer crédito contra a legitimidade,

importância ou classificação de crédito relacionado. Nos termos do Artigo 8º da Lei nº 11.101/05, no prazo de 10

(dez) dias, a contar da publicação deste edital, qualquer credor, devedor ou seus sócios e o Ministério Público

poderão apresentar impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou

manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. E, para que chegue ao

conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que será publicado e afixado no lugar de

costume, na forma da Lei. Cientes de que este Juízo funciona na Rua Getulio Vargas, n. 2512, Bairro: Santa

Catarina, São Gonçalo - RJ, CEP 24416-000. e-mail: sgo02vciv@tjrj.jus.br. Dado e passado nesta cidade de São

Gonçalo, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis. Eu, ______________ Marta

Batista Barbosa - Analista Judiciário - Matr. 01/21241, digitei. E eu, ______________ Izabel Cristina da Silva Santos -

Responsável pelo Expediente - Matr. 01/15547, o subscrevo. 

 

São Gonçalo, 30 de novembro de 2016 
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