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Descrição: EDITAL PARA INTIMAÇÃO DOS CREDORES DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL DE H SPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA. (CNPJ Nº 10.518.676/0001-25) - PROCESSO Nº 0280901-
07.2016.8.19.0001. O MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Assed Estefan - Juiz 
Titular do Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital/RJ, na 
forma do artigo 36, da Lei 11.101/2005, FAZ SABER, a quantos virem o 
presente edital ou dele tiverem conhecimento, que a Assembleia Geral de 
Credores está designada para o dia 09/05/2018, às 9 (nove horas, em 
primeira convocação, com credenciamento a partir das 8 (oito) horas para 
todos os credores, e, caso não seja obtido o quórum legal, em 2ª 
(segunda) convocação no dia 08/06/2018, iniciando-se às 9 (nove) horas, 
com credenciamento a partir das 8 (oito) horas para todos os credores, a 
ser presidida pelo representante do Administrador Judicial. A instalação 
em 1ª convocação da Assembleia Geral de Credores da Recuperanda 
ocorrerá com a presença de detentores de mais da metade dos créditos de 
cada classe de credor, individualmente computados. A assembleia geral 
de credores será instalada, na hipótese de 2ª (segunda) convocação, com 
qualquer quórum. A Assembleia Geral de Credores terá por ordem do dia a 
votação do plano de recuperação judicial da H Sports e será realizada no 
Auditório Roma 2, localizado na Avenida Rio Branco, nº 81, 7º andar. Os 
credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por 
procurador, deverão entregar fisicamente ao Administrador Judicial, Nery 
Consultoria Empresarial EIRELI, em seu endereço na Av. Almirante 
Barroso, n° 97, salas 407/409, Centro/RJ, 20031-005, documento hábil que 
comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo 
em que se encontre o documento, com antecedência mínima de 24 (vinte 
e quatro) horas da realização da Assembleia, conforme disposto no art. 37, 
da Lei 11.101/05. Em se tratando de pessoa jurídica: deverá ser entregue 
cópia autenticada dos documentos societários que comprovem os poderes 
do(s) representante(s) signatário(s) da procuração e demais documentos 
hábeis que comprovem a outorga de poderes. Não serão aceitos 
documentos enviados por e-mail. Cientes de que as cópias do plano de 
recuperação judicial a ser submetido à deliberação da assembleia poderão 
ser obtidas nos autos do processo eletrônico n° 0280901-
07.2016.8.19.0001, em curso perante o MM. Juízo da 4ª Vara Empresarial 
da Comarca da Capital/RJ. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro não possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital que 
será publicado e afixado em local de costume, na forma da lei, para que 
produza seus efeitos de direito. Rio de Janeiro, 19/04/2018. Eu, Maria 
Carmelina de Oliveira, Chefe de Serventia, Matr. 01/9151, o fiz digitar e o 
subscrevo. 

 


