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JOSE CARLOS PONTIERI, brasiteiÍo, casado, portador do RG no
3.584.388 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n" 205.220.618-3, residente e
domiciliado na zona rural da cidadê de VICENTINóPOLIS-GO., nos autos de

Ação de RecupêraÉo Judicial requerida por UTILDROGAS DISTRtBUIDORA
DE PRODUTOS FARMACEUTTCO§ LTDA. e OUTRAS., por intermédio de
seus Advogados, subscritos, com endereço profissional nâ Rua iO3, n.2gO,
Setor Sul, Goiânia - 74080200, onde recebem os avisos e coíninaçÕes de

estilo, com cultivados respeito

e

acatamento

à

ilustre presença de Vossa

Excelência para maniÍestar IMPUGNAÇÃO ao valor do crédito que é de direito
do Requerente na RecuperaÉo Judicial da empresa AZ pARTlClpAÇôES
LTDA, tendo em visla a ausência de notificaçáo pelo administrãdoí judicial,
uma vez que é de sua responsabilidade notificâr todos os credores que estejam
relacionados nos livros contábeis e documentos quB conprovam o cÍedito,
conforme a Lei 11.101/2005, Art. 22, inciso l, alinea A. portanto destaca_se
que o valor devido é de R918.006,76 ( dezoito mil e seis reais e setenta e seis
centavos)

já com as correções

monetárias, juros

e

as

multas devidas do

contrato âcordado entre as paÍtes, conforme documentos que constâm e que já
foram endereçâdos ao digno Administrador Judicial, requerendo que os valol.es

sejam pagos atrâvés da conta corrente n. 36.660-1, da âgência n" 34í6_9 do

Rua 103, n.280, SetorSul, Goiânia, CEp: 74.080-2m
Email: vbadvocacia@hotmail.com

Íet: (62)3922-6G42
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OUIOR§â aÊlJosÉ cARLos poNÍIERr, bÍasrleiÍo, (ôrid§, ôgrlcuttor, portêdor do
Í{G n. 3584388 SSp/Sp ê CpF n. 205.:20,6i§,j4, residenla e domicilrado na rra
p.rô,1ôibà, 730, Centro,
Goratúbôleo, CEp 75.600-00,
ÔUTORGADOS: RENAÍâ VANZÊL!Á 3ARBÍÉRI, brasilerra, casada, advogôd. tnr.ala
na ÔABICO Ze.O::,:OSÉ:DUARDO BARBIERI, brasiteirô, côsado, in§c.tac na

oA8/Sp §ob o n.2o?.447 e ÊNILSôN CESAR BATna§OA STLVA, brdsrtero, solte ro,
in9crilo í.]a OAB/GO sob o r. 44.f73; lodor.om eiô§r, ,roíissional nâ Rua 103, n.
280, Setor.§ttl,
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CARLÔS PONTIERI
CPr n. 205.220.618-34
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Banco Brasil S/A. de titularidade do requetente, com remessa de
aos ao mesmo.

Termos em que,
Pede deferimento.

Goiânia. l3 de novembro de 2018

CESAR B.

RENATA VANZELLA EARBI ERI

OAB/GO

oAB/GO 26.633

JOSE

EARBIERI

Rua 103, n.280, Setor Sul, 60iánia,
Ema il:
Tel

