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CREDOR(A):________________________________________________________

_________________(nome completo), brasileiro(a), _______ 

(Profissão), portador(a) do RG n. _____________ e do CPF/MF 

n._______________________, residente e domiciliado(a) na 

_______________________________________(endereço completo, com 

bairro, cidade e CEP), prestador de serviços da empresa __________ 

(informar o nome da empresa que estava prestando serviços), credor 

arrolado na Recuperação Judicial do Grupo Abril, vem por meio da 

presente apresentar as divergências nos seguintes termos: 

 

 

 

ALTERAÇÃO PARA CLASSE I – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR DE 

TRABALHADORES PESSOAS FÍSICAS 

 

O ora manifestante presta serviços 

jornalísticos com pessoalidade e subordinação à Abril Comunicações 

S/A e recebe sua contraprestação por intermédio de Contrato de 

Cessão de Direitos Autorais(CCDA). 

 

Esclareça-se, por oportuno, que tal qual 



inúmeras empresas do setor, a referida Recuperanda organizava 

parte de sua atividade jornalística por intermédio de jornalistas 

“freelas”, os quais dependem economicamente desses pagamentos para 

sobreviver, conferindo de fato verdadeiro caráter alimentar aos 

valores pagos por tais trabalhos.      

 

Essa é a situação do meu caso, haja vista 

que efetuei trabalhos jornalísticos à Abril respondendo 

diretamente às ordens e determinações de seus prepostos, sendo que 

os valores ajustados em contrapartida ao meu labor representam o 

“salário” pelo qual retiro o meu sustento e de minha família. 

 

Desta feita, o ora Manifestante não pode 

concordar que seus créditos no valor de R$ _________(colocar o 

valor arrolado) sejam incluídos na classe __(colocar a classe em 

que foi arrolado, III ou IV). 

 

Diante do exposto, tendo em vista que o 

referido crédito representa a contraprestação de natureza 

alimentar de um trabalhador que laborou com total pessoalidade e 

subordinação à Recuperanda, encaminho a presente divergência 

administrativa para fim de inclusão do meu crédito na classe 

I(crédito trabalhista). 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 21 de Setembro de 2018. 

 

_______________________________ 

(Nome do Trabalhador) 


