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id: 2871944 
  
     EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de vinte dias 
 

 O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Pedro Henrique Alves - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso 
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Praça Onze de Junho, 403 Praça Onze CEP: 20210-010 - Centro - Rio de Janeiro 
- RJ Tel.: 21 2503-6300   e-mail: cartorioviji@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Adoção c/c Destituição do Poder 
Familiar - ECA - Adoção Nacional / Seção Cível, de nº 0264819-66.2014.8.19.0001, movida por ALEXANDRE DE OLIVEIRA GOMES 
BORGES e ALCENIRA SILVA BORGES em face de DAMIANA DANTAS DA SILVA, objetivando CITAÇÃO. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu DAMIANA DANTAS DA SILVA, que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados ( Art. 
344, CPC) , caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. Eu, 
______________ Jaqueline Nunes Gomes- TAJ - Matr. 01/26016, digitei. E eu, ______________ Francisco José da Rocha Carvalho - 
Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18568, o subscrevo. 
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2ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso  

  
id: 2869445 
       
EDITAL DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (trinta) dias, na forma abaixo: 
 
A MMª Juiza Titular da 2ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca da Capital, do Estado do Rio de Janeiro, por 

nomeação na forma da Lei, etc . . . 
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, e principalmente o Sr. Endereço não informado, que 
por este Juízo e Cartório, se processam os autos de número 0270409-87.2015.8.19.0001 da Classe/Assunto Guarda - ECA - Guarda 
(Art. 33 Caput do Eca); Registro de Nascimento Após Prazo Legal relativa ao menor MARIA EDUARDA CASTRO FERNANDES, nascido 
em  na , nesta Comarca, proposta por JULIO CESAR DA SILVA DE SOUZA e IVANIL HENRIQUE DE CASTRO, onde mandei expedir o 
presente Edital para CITAR MARIA EDUARDA CASTRO FERNANDES, na pessoa do seu representante legal, a fim de que o mesmo 
tome conhecimento da presente ação, contestando-a querendo, ciente desde já que não contestada no prazo legal de 10 (dez) dias, 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados pelo autor e que este prazo fluirá a partir do término da publicação, ficando 
ciente que este Juízo funciona na Praça Onze de Junho, 403  - Cidade Nova - Rio de Janeiro - RJ    e-mail: 02viji@tjrj.jus.br. Dado e 
passado nesta cidade de Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, . Eu, Sergio Vitorio de Almeida - Escrivão - Matr. 01/14344, o 
subscrevo. . 
  

 3 de 3 

 

Varas de Empresariais  

2ª Vara Empresarial  

  
id: 2869782 
  
     JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 
 
 
Juíza de Direito Dra. Maria Christina Berardo Rucker 
 
Av. Erasmo Braga, 115, L. Central, sala 707, Centro, RJ, RJ 
 
 
EDITAL DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E 
EDITORAÇÃO LTDA., LUMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e MUTANTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
na forma do artigo 52, PARÁGRAFO 1º DA LEI 11.101/05 
 
Processo nº 0237110-51.2017.8.19.0001 
 
A MM. Juíza Titular de Direito da Segunda Vara Empresarial da Comarca da Capital, Dra. Maria Christina Berardo Rucker, FAZ SABER 
aos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e interessar que, no pedido de Recuperação Judicial formulado por 
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 39.185.269/0001-25, LUMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
09.988.837/0001-00 e MUTANTE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., sociedade limitada inscrita no  CNPJ/MF sob o nº 
08.924.385/0001-95, foi deferido o seu processamento, conforme decisão que se segue: ¿Trata-se de pedido de Recuperação 
Judicial, com base nos artigos 47 e seguintes da Lei 11.101/05, formulado por ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇAO 
EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA, LUMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E MUTANTE PARTICIPAÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. Alegam, em síntese, que integram o mesmo grupo econômico e que as duas últimas sociedades 
comungam esforços e recursos para realizar o objeto social da primeira, que exerce atividades de planejamento, desenvolvimento e 
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implementação de sistemas, atuando no mercado de tecnologia da informação. Aduzem que gozavam de boa situação financeira, 
mas diante da crise do setor de atuação, viram-se obrigadas a fazer uso do instituto da Recuperação Judicial com o fito de 
preservarem suas atividades. A inicial de fls. 03/22, veio acompanhada dos documentos de fls. 23/454 e fls. 468/513. Cota 
Ministerial às fls. 521 e 522, com parecer contábil às fls. 523/540, opinando pela apresentação de documentos faltantes, ressaltando 
que a documentação em relação as três sociedades, deve ser feita de forma separada. Despacho às fls. 566, determinando a 

apresentação da documentação faltante. Manifestação das Requerentes às fls. 574/584, com juntada de documentos às fls. 
585/640, pugnando pela apresentação de relação unificada de credores, uma vez que as empresas estão estruturadas como grupo 
econômico, possibilitando a apresentação de único plano de recuperação. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, a documentação 
pendente requerida pelo Ministério Público, foi devidamente apresentada. Com relação a cota do Parquet quanto a apresentação da 
documentação das empresas de forma segregada, tenho que em se tratando de empresas que compõem o mesmo grupo 
econômico, torna-se viável, desde que feito de forma regular, a apresentação da documentação pertinente de forma unificada, como 
defendido pelas Requerentes, possibilitando a formulação de único Plano de Recuperação, o que desde já defiro. A petição inicial 
expõe com clareza as causas da crise econômico-financeira, conforme impõe o inciso I do art. 51 da Lei 11.101/05, e vem 
acompanhada da documentação exigida pelo inciso II do mesmo artigo. As Requerentes demonstram que se encontram no exercício 
regular de suas atividades há mais de dois anos, atendendo os requisitos do artigo 48 da Lei 11.101/05. A uma, porque presentes os 
princípios norteadores da lei de recuperação; a duas, por ser necessária a preservação das empresas como produtoras de bens e 
serviços; a três, porque responsáveis por geração de tributos e postos de trabalho. Apresentam ainda, certidões negativas de 
protestos e demonstram a inexistência de procedimentos falimentares ou de anteriores recuperações judiciais e inexistência de 
procedimentos criminais em face dos administradores. Atendidas assim as prescrições legais, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL das sociedades acima elencadas e determino, nos termos do artigo 52 da Lei 11.101/05 (...)¿. Nomeada 
administradora judicial a pessoa jurídica EDF Nogueira Administração e Gestão de Empresas Simples LTDA-ME , CNPJ 
21.809.390/0001-15, com endereço a Rua São José, nº 40, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro, representada por seu sócio-gerente 
Edgard Perez Fernandes Nogueira. Ciência aos interessados que a relação dos credores pode ser consultada no site do administrador 
judicial, cujo endereço é o seguinte: https://www.edfnogueira.com.br/grupo-eco-sistemas. A partir da publicação deste, conta-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para os credores apresentarem, ao administrador judicial, suas habilitações ou suas divergências quanto 
aos créditos relacionados, na forma do artigo 7º § 1º, e para que os credores, nos termos do artigo 55, apresentem objeção ao 
plano de recuperação judicial que será apresentado pelas devedoras, ambos os dispositivos da Lei nº 11.101/2005. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, ordenou a mim, Chefe de Serventia, que passasse o presente edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado no local de costume. Ciente de que este Juízo tem sede à Av. Erasmo Braga, nº 115, Lâmina 
Central, sala 707, Centro, RJ. Dado e passado na cidade do Rio de Janeiro, aos 24 dias do mês de novembro do ano de dois mil e 
dezessete. Eu, Thais Lautert Rangel, TAJ, mat. 29170, o digitei e Eu, Paulo Cesar de Souza Estrela, substituto do responsável pelo 
expediente, mat. 01/25871, o subscrevo. (ass.) Dra. Maria Christina Berardo Rucker - Juíza Titular 

 

 

3ª Vara Empresarial  

  
id: 2872213 
  
                                    Central de Liquidantes Judiciais 
 
                                  Quadro Geral de Credores 
                                                Aditamento 
 
                          Processo nº 0025087-34.1992.8.19.0001 
         Massa Falida de Thermotrafo Com. Ind. e Serviços LTDA 
 
                                           Crédito Trabalhista 
 
Maria de Fátima Nascimento (0142833-20.1992):  13.919,64 
 
                         Rio de Janeiro, 28 de Novembro de 2017 
 
Juiz de Direito: Dr. Luiz Alberto Carvalho Alves 
Síndico: Liquidante Judicial  

 

4ª Vara Empresarial  

  
id: 2872049 
  
     JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL 
COMARCA DA CAPITAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
EDITAL DE EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES de Distribuidora de Alimentos Rio Gávea Ltda. - ME, CNPJ: 40.286.445/0001-02, com 
prazo de 30 (trinta) dias, na forma abaixo: 
 
O DOUTOR PAULO ASSED ESTEFAN, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA QUARTA VARA EMPRESARIAL, 
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramitam os autos do processo de 
EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES, distribuídos sob o número 0294229-77.2011.8.19.0001, referente à Massa Falida de DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS RIO GAVEA LTDA. - ME, CNPJ: 40.286.445/0001-02, em que foram julgadas extintas as obrigações nos termos da 
sentença de fls. 81, a seguir transcrita:  "Trata-se de requerimento de EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES da DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS RIO GÁVEA LTDA., cuja falência foi encerrada por sentença datada de 31/01/1996.  Publicado o edital às fls. 61/64, 
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