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Descrição: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA 
CAPITAL - RIO DE JANEIRO. PROCESSO Nº 0280901-
07.2016.8.19.0001. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE H SPORTS 
COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. Edital, para 
conhecimento de terceiros interessados, nos termos do art. 7o, §2º, da Lei 
11.101/2005, passado na forma abaixo: O Dr. Paulo Assed Estefan, Juiz 
de Direito Titular da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital, FAZ 
SABER aos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem 
e interessar que o mesmo contém, com base nas informações e 
documentos colhidos na forma do caput e do §1º do artigo 7º da referida 
lei, a relação de credores elaborada pelo ilustre Administrador Judicial 
estará disponível em seu website, conforme a seguir: RELAÇÃO DE 
CREDORES: https://www.cmnm.adv.br. Nos termos do art. 8º da Lei 
11.101/2005, a contar da publicação deste EDITAL, qualquer credor, 
devedor ou seus sócios e o Ministério Público poderão apresentar ao MM. 
Juízo da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do 
Rio de Janeiro impugnação contra a relação de credores, apontando a 
ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, 
importância ou classificação de crédito relacionado. Nos termos do §2º do 
art. 7º da Lei 11.101/2005, qualquer credor, devedor ou seus sócios e o 
Ministério Público poderão ter acesso, em horário comercial, aos 
documentos que fundamentaram a apreciação das divergências e 
habilitações de crédito, nas dependências do escritório do Administrador 
Judicial, estabelecido à Av. Almirante Barroso, n° 97, salas 407/409, 
Centro, RJ, tel: (21) 2533-0617. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos os interessados, mandou expedir o presente Edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. Rio de Janeiro, 26/05/2017. Eu, Maria 
Carmelina de Oliveira, Chefe de Serventia, matr. 01/9151, mandei digitar e 
o subscrevo. (ass.) Paulo Assed Estefan, Juiz de Direito Titular. 

 


