fls. 57411

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ
Comarca de Fortaleza
2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências

AVISO AOS INTERESSADOS
Processo nº
Classe
Assunto
Massa Falida,
Requerente e Credor

0181887-18.2013.8.06.0001
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais,
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Convolação de recuperação judicial em falência
Iracema Indústria e Comércio de Castanhas de Caju Ltda - Em
Falência e outros

O Doutor Cláudio de Paula Pessoa, Juiz de Direito da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e
Falências de Fortaleza, em virtude da lei etc...FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que na Ação de Falência em epígrafe, ficam os CREDORES E
DEMAIS INTERESSADOS INTIMADOS, para se manifestarem no prazo de 30 (trinta)
dias, sobre a decisão de fls. 57.394/57.396, a seguir transcrita: "Vistos. Acolho a

manifestação da administradora judicial de fls. 57.072/57.075, de modo que publiquese edital de aviso aos interessados, com prazo de 30 (trinta) dias, informando que os
credores extraconcursais trabalhistas que se adequem aos requisitos da 1ª faixa, ou
seja, que sejam detentores do crédito extraconcursal trabalhista entre R$ 0,1 (um
centavo) e R$ 1.999,99 (Mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) e estejam na listagem anexada às fls. 56.954, devem demandar a expedição
de alvará individualizado, diretamente no processo falimentar, respeitando os nomes e
valores descritos na listagem acima referida. [...] Expedientes necessários". Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, aos 26 de março
de 2020. Eu Selma Maria Bezerra Montenegro, Auxiliar Judiciário, matrícula 12354, o digitei.
Subscrito pelo Supervisor de Unidade Judiciária.
Cláudio de Paula Pessoa
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIO CESAR DE PAULA PESSOA COSTA E SILVA, liberado nos autos em 27/03/2020 às 09:40 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0181887-18.2013.8.06.0001 e código 63722BA.

Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8000,
Fortaleza-CE - E-mail: for.2falencia@tjce.jus.brFortaleza

