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Requer, outrossim, que as intimações oriunda; (Q~
deste feito, sejam realizadas em nome do advogado Dr. GABRIEL

FRANCISCO DE ALMEIDA RICCI, regularmente inscrito na OABjSP

sob o n" 290.778, com escritório na Rua Novo Brasil, 76, Granja

Vianna, CotiajSP, bem como que seu nome seja anotado na

contracapa dos autos para futuras publicações no Diário Oficial, sob

pena de nulidade.

Nesses termos,

Pede deferimento.

rancisco de
OABjSP 29~~~















































































































































































1.1. Tais credores estão recebendo os pagamentos (Ir.

seus respectivos cródítos por meio de transferências bancartas (fls. 3612, 3636 e :l639,
rcspectlv é}1l1 C r-te) .

1.1,1. Ressaltn-so que o crédito de Poteuz a Cclnno

f'Nrillllcfll(lS IJ(Ja. jií foi JNI!:..G..f:.V~.bM..f:1)I_I~."_Q_IlITADO pelas transferências bancárias realizadas

em 3.9.;'010 (fi. 3(39) e 2. .t.O.:W10 (doe. 4).

1.2. Com efeito, (!S!jC~, credores constam entre aqueles

que o Sr. /\(jministra<.lor Judicial relacionou para pélgiHnCI\to por moio de transfor ôncias banciiriils,

il!i q\1di~> Iorarn rcçularrnento rcallz adas (fls. 3630, J632, :Hi:>7, ruspccrivamcnte}.

1.3. Assim. entende êl Volksweqcn. concedida a devida

v (~11ia, q ti c _ti.~QD Ev_~g.8_.sJ:.R...~~ eF9.l.R.lL~!.lI A l?s.....!:..li~fLl\{IAM.I;.NI-º ..P..º"..º.çP Ós11.9 ) UD I Ç1Ab

ern nome de [)anco Braocsco S.A., EtnpresiJ Bandeirante cl<!Lnel'llia e Potonz a Celanc Ferramentas

l.tda.

2. A Volkswaqen Informa, (linda, que, tanto o Depósito JudiwII

como as tr ansferências bancárias, que tom efetuado em cumprimento ao Plano dE~Recuperação

Judicial homolonauo nestes autos, obedecem aos termos definidos na Assernl')lói'.1 C;erill de

Credores.

2.1. lendo sido ustabctoctda, na AS5cmlJ:éia Geral d(~

Crcríorus, il dali1 lirrute de 2.9.! .7.010 parti que os credores Hpf(~Sent:a!:;s(!rn seus dados bancários.

aqueles uuu o fizeram de forma dlversa ela determinada e/ou Iora do prazo receberão o pa9iJmcnlO
de SC'U!i créuu cs por meio de levantamento de depósito Judicial, feito pela Volkswaqer .

3. A Volkswaqcn informe que, por um lapso, não apresentou o

con iprovente <ln transferência bancárla de :3.9.;W 10 dn credora f\I") rI-ICRMOFILfV1E, cuje juntada aos

autos ora se requer (doe. 5).

4. A volkswaqcn aproveita tl oportunidade ptlfi.l comprovar (i) o

Depósito Judtcinl ele R$ 191.29'/,19 (cento o noventa c um rnil, duzentos e noventa e sete n'i1:S e

dc.:enov(~ centavos) (doe. 3), bem como (il) <15 tr anslcrôncias bancárias realizadas (doe. '1),

conforme planllhas anexas (does, 1 e 2).
I-:.>. A volkswaqen Il1forfl1n <.1 retação dos credores C)lW já

receberem () mteqralidade de seu crédito por meio de transferências bancárlas: I.J\BOR I\I~ CUfoJIC/\

~'lEI)ICA OCUP/\CIONAL. LTDA., l'lAI(CIO XAVIER DE mANCA, NOIII\Ll. PRESo DE SERV [IV11NSP,DE

Q. LTDf\ c POTENZA C[LANO FEIU<'I\t--1ENTASLTDA.

6. A votkswaqcn informa él relação dos credores cuja

inleDr,lil(li1dc do credito j<i foi objeto de depósito judicial: A.F."! TAHGA, ANCHIF:TA TRAI\JSPOJl.T[~;,

I\NC!.U-l.l.l E r'10D[NE~;E LTD/\., MMOSFí:HA GESTAO E H1GILNll.f\CAO r. AS, AUTO POSTO WOL

l'fI)/\, l)Al)r~1\J INDUSTRIAL QUI1'1lCA LTDA., BI\fW.E IND. COf'l[1~C. DE ART!:F. DE r''1ETAl,,
I3ASSJ\NI:LL.1 E BASSANEl.LI S/C LTDA., CAIU_SONS PfWDU', OS lNDUSTl<lAIS L mA., elA

SANe.MH. NI o IY,SICO DO FST.SAO PAULO SAf3l~;P, D. J.. GO;\1I:S DI: OLIVE:[RA r: elA l..TDl\-fvlE,
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