EXCELENTÍSSIMO SENHOR, DOUTOR JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ.

Autos nº 0029021-22.2018.8.16.0017

MARCIA GICELE DOS SANTOS, brasileira, divorciada, faxineira, nascida em 12 de junho de
1968, inscrita no CPF: 098.665.818-96, portadora do RG: 25.197.425-X, residente e domiciliado
na Dona Gioconda Monteiro Varella nº160 – Morada dos Nobres, Taubaté –SP, CEP:
12092-823, E-mail: marcia_gisele04@hotmail.com, por seu advogado, CÉSAR MORAES
XAVIER, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 404.024, com endereço profissional
na rua Visconde do Rio Branco nº100, 4 andar, sala 43 –Centro, CEP: 12020-040, Taubaté
–SP, E-mail: cmx1608@gmail.com, em nome de quem e para onde quer que sejam remetidas
as notificações, vem, perante a Vossa Excelência, requerer o que se segue:

Habilitação nos presentes autos, visto que consta a presente, como credora CLASSE I
TRABALHISTA na Certidão da Minuta do Edital constante dos presentes autos, em mov.73.1,
especificamente na página nº 5 da Minuta de Edital de Credores, requerendo assim juntada de
procuração.

Da mesma forma, a Requerente vem informar que possui uma ação de Execução de acordo
descumprido, em face da Recuperanda, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Taubaté –SP,
sob nº 0010700-51.2018.5.15.0102, em que busca a execução de acordo por descumprimento
por parte da Recuperanda, no valor atual devidamente corrigido e aplicado multa por
descumprimento do acordo, no importe de R$ 5.996,06 (cinco mil, novecentos e noventa e
seis reais e trinta centavos).
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Portanto, vem a Requerente, informar divergência no valor lançado como crédito na minuta de
edital de credores, requerendo assim a correção do valor lançado em R$ 3.825,00, para R$ 5.
996,06 (cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos).

Também, requerer a juntada da petição de execução de acordo e planilha de atualização do
débito constantes dos autos em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Taubaté –
SP, sob nº 0010700-51.2018.5.15.0102

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Taubaté –SP, 27 de março de 2019.

CÉSAR MORAES XAVIER
OAB/SP 404.024
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