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RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 0307599-27.2018.8.24.0038/SC

AUTOR: SCHMIDT ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS LTDA

AUTOR: ELETROLED ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS EIRELI

EDITAL Nº 310008378402

JUIZ DO PROCESSO: Edson Luiz de Oliveira - Juiz(a) de Direito 

INTIMANDO(A)(S): CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS, para que possam,
querendo, apresentar objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos
termos do art. 55 desta Lei.

OBJETIVO: Aviso aos credores sobre o recebimento do Plano de Recuperação Judicial  (art.
53, parágrafo único e artigo 55 da Lei 11.101/2005), disponibilizado no endereço eletrônico
<www.gladiusconsultoria.com.br/files/processos/processo_1068.pdf>, objetivando ampliar a
divulgação e facilitar o acesso aos credores e demais interessados.

PRAZO: 30 (trinta) dias para a manifestação de eventuais objeções (art. 53, p. único e art. 55
da Lei 11.101/2005.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto
ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como para atender(em) ao objetivo supra mencionado, querendo, no lapso de
tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital.

E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 01 (uma) vez(es), sem intervalo de
dias, na forma da lei.

 

Documento eletrônico assinado por EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante
o preenchimento do código verificador 310008378402v7 e do código CRC 3f3975b9. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 
Data e Hora: 9/6/2021, às 15:42:23 
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