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Taubaté, 26 de junho de 2019

À
C. E BUCHWEITZ- Sociedade Individual de Advocacia Eireli
Na pessoa do Administrador Judicial – Dr. Carlos Eduardo Bucheitz

Eu, KATIA SOUSA SANTOS SILVA – OAB/SP 251.617, advogada do Sr. SÉRGIO LUIZ
ALVES- CPF/MF 399702318/20 – RG 47.173.446-9 (instrumento mandato em anexo), em
atenção à correspondência postada pelo administrador Judicial em 10/06/2019 e
recepcionada em 18/06/2019 onde noticia o deferimento da recuperação judicial de
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA E CLO CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS DE OBRAS LTDA- autos 0029021-22.2018.8.16.0017, bem como indica um
crédito em favor do meu cliente de R$10.083,31 (Dez mil, oitenta e três reais e trinta e um
centavos) junto à recuperanda ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA, informo que o
credor impugna o valor indicado, eis que entende que seu crédito seja superior ao indicado.
A propósito o credor alhures mencionado ajuizou Reclamação Trabalhista em face das
recuperanda, cuja ação tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de Taubaté-SP- Autos
0011389-83.2018.5.15.0009 e que está em fase de conhecimento conforme documentação
em anexo.
Assim resta impugnado o valor de crédito indicado, requerendo seja retificado o valor
para fazer constar o crédito real do reclamante no momento, no importe de R$24.586,13.
No mais, instrui a presente resposta com os seguintes documentos: notificação
recebida; instrumento de mandato; cópia de documento pessoal do credor, cópia da inicial
da reclamatória trabalhista, instrumento de mandato.
No mais, requer que, qualquer contato necessário, que seja feito com a patrona do
credor através dos meios abaixo relacionados:
Endereço eletrônico e-mail- advkatiasousa@yahoo.com.br
Endereço- Rua Duque de Caxias, 331- Sala 306- Centro- Taubaté-SP- Cep- 12020-050
fones (12) 991632796/ 12- 3424-1187
Por derradeiro, requer seja confirmado o recebimento da presente.
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Sem mais,
KATIA SOUSA SANTOS SILVA
OAB/SP 251.617
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