16 de agosto, 2017
90/10809 DML/CJR
XXXXXX Jorge
XXX XXXXX XX Street
XXXXXX, NJ 00000
Ref:

XXXXXXX v. JORGE, et al.
Protocolo No.: ESX-L-XXXX-XX
NJM Reclamação No.: 2015-XXXXXX
D/O/L: 13/5/2015

Prezado Sr. Jorge:
Como o senhor deve estar ciente, fomos indicados pela Seguradora XXX para
representá-lo em relação a essa questão. Nos termos das Regras da Corte, o reclamante enviounos perguntas, chamadas interrogatórios, que o senhor deve responder. Esta solicitação é
padrão na maioria dos processos judiciais. Eu preciso da sua ajuda para cumprir o pedido do
demandante.
Preparei respostas "rascunho" para ajudá-lo a responder estas perguntas. Estou
anexando uma cópia do relatório policial para ajudá-lo a preparar suas respostas. Há dois (2)
grupos de interrogatórios: Formulário C e Formulário C(1). Por favor, revise e responda a cada
pergunta, fazendo as mudanças que julgar necessárias. Se as respostas conforme elaboradas
tiverem a sua aprovação, por favor, assine e devolva apenas as páginas de certificação
assinadas à minha atenção no envelope de porte pago em anexo impreterivelmente até 8
de setembro de 2017. Pode guardar as perguntas e respostas com todos os anexos para o seu
arquivo e referência futura. Por favor, certifique-se, no entanto, de rever todas as minhas
respostas para o rigor factual.
Também informe se o senhor ou qualquer membro do seu agregado familiar tem
quaisquer apólices adicionais de seguro de automóvel e, em caso afirmativo, forneça cópias das
páginas da declaração de cobertura. Caso haja alguma dúvida, não hesite em contactar-me.
Atenciosamente,
XXXXXX XXXXXXXXXX, P.C.
Por:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Assistente de Advogado
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.com
SJ
Anexo

August 16, 2017
90/10809 DML/CJR
XXXXXX Jorge
XXX XXXXX XX Street
XXXXXX, NJ 00000
Re:

XXXXXXX v. JORGE, et al.
Docket No.: ESX-L-XXXX-XX
NJM Claim No.: 2015-XXXXXX
D/O/L: 5/13/2015

Dear Mr. Jorge:
As you are aware, we have been retained by XXX Insurance Company to represent you
in connection with this matter. Pursuant to the Court Rules, plaintiff has served upon us questions,
called interrogatories, which you must answer. This request is standard in most lawsuits. I am in
need of your assistance to comply with plaintiff's request.
I have prepared "draft" answers to assist you in answering these questions. I am enclosing
a copy of the police report to assist you in preparing your answers. There are two (2) sets of
Interrogatories: Form C and Form C(1). Please review each question and answer and make any
changes you deem necessary. If the answers as drafted meet with your approval, please execute
and return the signed Certification pages only to my attention in the SASE no later than
September 8, 2017. You may retain the questions and answers with all attachments for your file
and future reference. Please be sure, however, to review all of my answers for factual
accuracy.
Please also advise if you or any member of your household have any additional policies
of automobile insurance and, if so, provide copies of the declaration coverage pages. If you have
any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.
Very truly yours,
XXXXXX XXXXXXXXXX, P.C.
By:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Paralegal
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.com
SJ
Encl.

