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SR CREDORES TRABALHISTAS: 

   NO DIA 25/02/2008 FOI SACADA A GUIA Nº 113.325 

EXPEDIDA PELA 4ª VARA CÍVEL DE PINHEIROS, SP (PROCESSO 

011.05.467898-4, ANTIGO 1.071/1995) DE VALOR ORIGINÁRIO DE R$ 

5.202.363,27 (DEPÓSITO DE 29/11/2007) RESULTANDO NO SAQUE DE 

R$ 5.263.190,19, COM IMEDIATA TRANSFERÊNCIA, POR TED, PARA A 

CONTA 402-0, DA CEF, AGÊNCIA 0350 – MOGI DAS CRUZES, DA CAC, 

MENOS A IMPORTÂNCIA DE R$ 14,00, COBRADA PELO TED (TOTAL 

DEPOSITADO = R$ 5.263.176,27. 

 

   Nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2.008 foram disparados e-

mails para todos os advogados e credores cadastrados no sistema de 

comunicação digital da CAC contendo dois anexos: I)- comunicado do 

liquidante judicial contendo um explicativo da quantia em dinheiro liberada 

pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Pinheiros, SP, Capital, e do rateio 

determinado aos credores trabalhistas já reconhecidos na massa, em 

decorrência dos elementos do processo de liquidação judicial (processo nº 

1680/1999, da 4ª Vara Cível de Mogi das Cruzes), bem como uma planilha 

contendo a relação de todos esses credores com direito ao rateio, o valor do 

crédito em 26/09/2000 e o valor do crédito, corrigido pela Taxa Referencial 

em 01/03/2008, bem como as eventuais deduções de INSS e IR a ser 

efetuadas, com a indicação do valor líquido a receber, no rateio. 

 

   O plano de rateio, retro mencionado, levou em consideração o 

valor de R$ 5.202.363,27 (DEPÓSITO DE 29/11/2007) e como o efetivo 

valor líquido levantado foi de R$ 5.263.176,27, a inclusa planilha faz a 

devida adequação, mantendo-se todos os demais dados, já explicitados no 

comunicado anterior. 

 

  Até esse momento não houveram impugnações. 
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  Todos os pagamentos serão feitos, em princípio, com cheques 

emitidos em nome dos advogados constantes das procurações existentes 

em habilitações de crédito, sendo que, se o mesmo quiser que terceiros 

retirem os cheques, deverão outorgar procurações com poderes específicos 

para o ato e inclusive assinar o recibo de quitação do valor recebido e da 

planilha indicativa do demonstrativo do valor pago, planilha essa que conterá 

a relação de todos os credores representados pelo mesmo advogado. 

 

  O advogado também poderá remeter comunicação escrita à 

CAC no sentido do cheque ser entregue ao próprio habilitante. 

 

  Quando os cheques estiverem prontos (estimamos no início da 

próxima semana) serão disparados e-mails para os advogados. 
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