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DRS. ROMÁRIO E RICARDO – Fundadores da RTR

A partir de 1º de agosto de 2013, os depósitos recursais deverão 
observar os valores abaixo sob pena de deserção do recurso inter-
posto conforme o ato do TST que segue abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

PRESIDÊNCIA

ATO Nº 506/SEGJUD.GP, DE 15 DE JULHO DE 2013

Divulga os novos valores alusivos aos limites de depósito re-
cursal de que trata o artigo 899 da CLT.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
no uso das atribuições legais e regimentais, Considerando o 
disposto no item VI da Instrução Normativa nº 3 desta Corte, 
RESOLVE:

Art. 1º Os novos valores alusivos aos limites de depósito recursal 
de que trata o artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
reajustados pela variação acumulada do INPC do IBGE, no perí-
odo de julho de 2012 a junho de 2013, serão de:

a) R$ 7.058,11 (sete mil, cinquenta e oito reais e onze centa-
vos), no caso de interposição de Recurso Ordinário;

b) R$ 14.116,21 (quatorze mil, cento e dezesseis reais e vinte 
e um centavos), no caso de interposição de Recurso de Revis-
ta, Embargos e Recurso Extraordinário;

c) R$ 14.116,21 (quatorze mil, cento e dezesseis reais e vinte 
e um centavos), no caso de interposição de Recurso em Ação 
Rescisória.

Art. 2º Esses valores deverão ser de observância obrigatória a 
partir de 1º de agosto de 2013.

Publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no 
Boletim Interno do Tribunal.

Brasília, 15 de julho de 2013.

Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

NOTÍCIA IMPORTANTE I

GOVERNO LANÇA PORTAL DO EMPREGADOR DOMÉSTICO

Ainda em fase experimental, site permitirá fazer o recolhimento da 
contribuição ao INSS, a partir de julho.

O governo federal colocou em operação no dia 03/06/2013, o 
Portal do Empregador Doméstico (eSocial — módulo empregador 
doméstico). O novo site está em fase experimental e facilita para 
os empregadores o cumprimento das obrigações estabelecidas 
na chamada PEC das Domésticas (Emenda Constitucional nº 72), 
que estendeu aos empregados domésticos os direitos já garanti-
dos aos demais trabalhadores urbanos e rurais.

Segundo informações divulgadas no Blog da Previdência Social, o 
novo portal traz diversas funcionalidades para viabilizar o cumpri-
mento das regras trabalhistas, tais como:

1. Possibilidade de geração de contracheque, recibo de salário, 
folha de pagamento, aviso de férias e folha de controle de ponto.

2. Controle de horas extras.

3. Cálculo dos valores a serem recolhidos (INSS e férias).

4. Emissão da guia de recolhimento da contribuição previdenciária.

A utilização do portal é opcional pelo empregador, que poderá fa-
zer o próprio cadastro e o do empregado, na página do eSocial 
(www.esocial.gov.br). Além das funcionalidades e facilidades lista-
das anteriormente, o portal ainda permite o acesso centralizado às 
orientações dos órgãos governamentais.

O novo sistema terá como período inicial para registro das in-
formações do empregado o mês de competência junho de 2013 
(06/2013), com vencimento do recolhimento da contribuição pre-
videnciária no mês de julho/2013 (07/2013). O governo federal in-
forma que, até que seja feita a regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 72, o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) continua opcional e segue sendo efetuado na 
Caixa Econômica Federal.

O portal funcionará com base nos parâmetros da atual legislação, 
enquanto não for regulamentada a Emenda Constitucional nº 72. 
Dessa forma, as informações declaradas não gerarão quaisquer 
tipos de benefícios previdenciários ou assistenciais, tais como au-
xílio-doença, seguro-acidente de trabalho ou seguro-desemprego, 
pois esses benefícios dependem de lei que os aprove e regula-
mente.

O Portal do Empregador Doméstico poderá ser acessado via in-
ternet, no endereço www.esocial.gov.br, ou nos sítios do Ministério 
do Trabalho, da Previdência Social, do INSS, da Caixa Econômica 
Federal e da Receita Federal do Brasil.

A partir da regulamentação da Emenda Constitucional nº 72/2013 
pelo Congresso Nacional, todos os registros e benefícios que vie-
rem a ser aprovados passarão a ser contemplados no portal, com 

ATENÇÃO 
NOVOS VALORES DE DEPÓSITOS REURSAIS 
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funcionalidades que facilitem ao empregador doméstico cumprir 

O que está valendo hoje: Salário mínimo, Jornada de Trabalho, 
13º salário, Hora extra, Licença-maternidade, Férias, Feriados 
Civis e Religiosos, Vale-Transporte e Estabilidade em razão da 
gravidez

O que está aguardando regulamentação: Obrigatoriedade de 
recolhimento do FGTS, Intervalo para refeição e/ou descanso, 
Seguro-desemprego, Adicional noturno e Salário-família.

Texto: Costábile Nicoletta

Edição: Lenilde De León

Assessoria de Comunicação do IBPT

NOTÍCIA IMPORTANTE  II
  

SENADO APROVA REGULAMENTAÇÃO DA PEC DAS DOMÉS-
TICAS; TEXTO IRÁ À CÂMARA DOS DEPUTADOS

-

trabalho.

O Senado aprovou, no dia 11/07/2013, o projeto que regulamenta 
os direitos dos empregados domésticos. O texto foi elaborado por 
uma comissão mista de deputados e senadores e recebeu emen-
das durante a votação no Senado. A matéria será encaminhada 
para votação na Câmara dos Deputados.

O texto regulamenta dispositivos da Emenda Constitucional 72, 
de 2013, que estendeu aos empregados domésticos direitos já 
garantidos aos demais trabalhadores, como seguro-desemprego, 
indenização por demissão sem justa causa, Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS), salário-família, adicional noturno, 
auxílio-creche e seguro contra acidente de trabalho.

Segundo o relator do texto, senador Romero Jucá (PMDB-RR), 
a proposta vai ajudar a formalizar mais de 2 milhões de trabalha-
dores. Jucá acatou parte das emendas de Plenário, mas rejeitou 
mais de 30 sugestões apresentadas.

EMENDAS:

Uma das emendas acolhidas prevê que o recolhimento mensal 
dos encargos referentes ao empregado doméstico e às contribui-
ções previstas serão obrigatórios, somente, após 120 dias da pu-
blicação da lei. 

Outras duas emendas tratam de direitos do doméstico que este-
ja em serviço em viagem. Uma das emendas exige, para esses 
casos, remuneração no mínimo 25% superior ao salário-hora. A 
outra emenda prevê o pagamento de despesas com alimentação, 
além do transporte e hospedagem previstos no texto original, no 
caso de acompanhamento de viagem.

Da Redação/PT

Com informações da Agência Senado

LEGISLAÇÃO ATUALIZADA  

NOVO ARTIGO 745-A NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

, que permite ao 
Devedor requerer no curso do processo de execução o parce-
lamento da dívida exeqüenda, bastando que se cumpram os 
requisitos nele expostos.

O parcelamento previsto no artigo 745-A do Código de Pro-
cesso Civil.

A Lei Federal nº 11.382 de 06 de dezembro de 2006, inseriu 
no Código de Processo Civil o artigo 745-A que assim estatuiu: 

“

§ 1o  Sendo a proposta deferida pelo juiz, o exeqüente levantará 
a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos; caso 
indeferida, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. 

§ 2o  O não pagamento de qualquer das prestações implicará, 
de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prossegui-
mento do processo, com o imediato início dos atos executivos, 
imposta ao Executado, multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações não pagas e vedada a oposição de em-
bargos.”

Pelo que se depreende da lei, é garantido ao Devedor Executado 
solicitar o parcelamento da dívida exequenda em até 06 vezes, 
desde que realize o depósito inicial de 30% (trinta por cento) do 
débito corrigido, acrescidos de honorários advocatícios e de cus-
tas processuais.

Tal inovação busca estimular o adimplemento voluntário do De-
-

pios da celeridade e da economia processual. Registre-se ainda 
que através do parcelamento, resta consagrado o princípio da 
menor onerosidade insculpido no art. 620 do Código de Proces-
so Civil.

.

Seguindo-se a leitura do artigo 745-A percebe-se que o procedi-
mento para concessão do parcelamento impõe o respeito a:

a) Pedido no prazo de que a parte dispõe para opor os compe-
tentes Embargos;

b) O reconhecimento do débito exequendo;

c) Pedido de parcelamento em até 06 vezes; e,

d) Depósito inicial de 30% (trinta por cento) do monte exe-
quendo acrescido de juros, correção monetária e honorá-
rios advocatícios.

O procedimento é simples, não impõe a concordância do Credor 
-

sentada ou determine, pelo menos, a oitiva do Credor para uma 
contraproposta.

Segundo nos parece, tendo o Devedor cumprido os requisitos 
acima descritos há de lhe ser deferido o parcelamento pleiteado, 
sob pena de se tornar a lei inútil, desnaturando-se o sentindo e a 
intenção do legislador pátrio.

De fato o dispositivo legal pode ser invocado apenas com o re-
conhecimento do débito exequendo e impedindo a oposição de 
Embargos futuros, o parcelamento acaba por reconhecer o direito 
do Exequente, garantindo-lhe o cumprimento da obrigação esta-
belecida, em prazo um pouco mais elastecido, é verdade, mas 
assegurando-lhe tal cumprimento, inclusive com depósito imedia-
to de percentual razoável do débito.

Assume o Executado pesado ônus em caso de descumprimen-
to: não mais poderá “defender-se” através de Embargos, arcará 
com multa e ainda sofrerá com o início imediato dos atos exe-
cutivos.

Como se vê o parcelamento traz benefícios tanto para o Execu-
tado quanto ao Exequente, não se revelando quebra do comando 
estatuído no artigo 313 do Código Civil, muito ao contrário, per-
mite-lhe o cumprimento, em forma diversa da avençada, mas nos 
valores pelo Exeqüente lançados.

Ressalte-se que existem mais benefícios:

reduzido, haja vista a determinação legal de parcelamento 
em até 06 parcelas mensais, indicativo de pouco mais de 06 
meses para o adimplemento da obrigação e encerramento 
da atividade jurisdicional executiva; 

b) Determinado o parcelamento, o Executado estará “impe-

procrastinatório, respeitando-se a Justiça e diminuindo-se o 
trâmite de processos junto aos Tribunais de Justiça.

Portanto, , não se trata o parcelamento de quebra de regra mate-
rial, mas de verdadeiro avanço na busca de um Direito presente, 
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JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA  
 

Empregada doméstica gestante. Despedida antes da vi-
gência da Lei n.º 11.234/06. Estabilidade provisória (art. 10, 
II, “b”, do ADCT). Possibilidade. 

Possui direito à estabilidade provisória, de que trata o art. 10, 
II, “b”, do ADCT, a empregada doméstica gestante despedida 
antes da vigência da Lei n.º 11.234/06, a qual reconheceu ex-
pressamente tal direito. O fato de a estabilidade genérica do 
artigo 7º, I, da CF não ter sido assegurada às empregadas 
domésticas não tem o condão de afastar a pretensão relati-
va à garantia provisória concedida às demais gestantes, pois 
aquelas se encontram na mesma situação de qualquer outra 
trabalhadora em estado gravídico. 

Ademais, conforme salientado pelo Ministro João Oreste Da-
lazen, o STF vem entendendo, reiteradamente, que o compro-
metimento do Brasil no plano internacional quanto à proteção 
à maternidade e ao nascituro, independentemente da natureza 

-

Convenção nº 103 da OIT, ocorrida em 18.06.1965, e concerne 
não apenas à garantia à licença-maternidade, mas também à 
estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT. 

Com esse posicionamento, a SBDI-I, em sua composição ple-
na, decidiu, pelo voto prevalente da Presidência, conhecer 
dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, 
negar-lhes provimento, mantendo o acórdão da Turma, que 
restabeleceu a sentença que julgou procedente o pedido de 
estabilidade à empregada doméstica gestante, condenando a 
reclamada ao pagamento da indenização respectiva. Vencidos 
os Ministros Renato de Lacerda Paiva, Antônio José de Barros 
Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, Brito Pereira, Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Aloysio Corrêa da Veiga e Dora Ma-
ria da Costa. TST-E-ED-RR-5112200-31.2002.5.02.0900, SB-
DI-I, rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires, 13.12.2012

ATENÇÃO MÁXIMA

MUDANÇA NO PROCESSO TRABALHISTA
 

Prezados Clientes:

Nosso escritório está disponibilizando os técnicos em informática, 
Srs. Sérgio Losada (Celular 9941-4932) e Joel Barbosa (Celular 
9811-6684), Empresa GMPT Consultoria LTDA – email: suporte@
gmpt.com.br, para orientar nossos clientes de como entrar no Sis-
tema, utilização do programa PJe, e informações passo a passo,  
como fazer a visualização e impressão das petições iniciais e do-
cumentos juntados.

Quanto à parte técnica jurídica das novas ações trabalhistas ajui-
zadas via PJe

Dr. Leandro Correa – Tel.: 2533-1262  - Ramal 249

Dr. Guilherme Kling – Tel.L 2533-1262 – Ramal 220

Dra. Marvia Melo – Tel.: 2533-1262 – Ramal 225

Dr. Felipe Kling – Tels. 2533-1262 – Ramal 236 /(24) 2246-0065 / 
(24) 2231-5584

Dr. Samuel Correa – Tel.: 2533-1262 – Ramal 255

Dr. Pedro Henrique – Tel.: 2533.1262 – Ramal 208

Dra. Wilma Villoti – Tel.: 2533-1262 – Ramal 202.

Qualquer dúvida quanto documentos a serem enviados eletronica-
mente, devem ser sanadas com o corpo jurídico acima.

Lembramos que todos os documentos devem ser enviados digitaliza-
dos por determinação da Lei nº 14.419, de 19 de Dezembro de 2006, 
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho através da Resolução 
nº 94, de 23 de março de 2012, e do Conselho Nacional de Justiça – 
C.N.J., em formato P.D.F., sob pena de não serem aceitos pelo Juízo.

Compromisso de prevenção e segurança jurídica.

NOVA SISTEMÁTICA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR 
FORÇA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJE

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho através da Resolução 

nº 94, de 23 de março de 2012, instituiu o Sistema Processo Judi-
cial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT.

O sistema Processo Judicial eletrônico (PJe) é um software elabo-
rado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a partir da experi-
ência e com a colaboração de diversos tribunais brasileiros.

O objetivo principal buscado pelo CNJ é elaborar e manter um 
sistema de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática 
de atos processuais pelos magistrados, servidores e demais par-
ticipantes da relação processual diretamente no sistema, assim 
como o acompanhamento desse processo judicial, independente-
mente de o processo tramitar na Justiça Federal, na Justiça dos 
Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho.

Além desse grande objetivo, o CNJ pretende fazer convergir os 
esforços dos tribunais brasileiros para a adoção de uma solução 
única, gratuita para os próprios tribunais e atenta para requisitos 
importantes de segurança e de interoperabilidade, racionalizando 
gastos com elaboração e aquisição de softwares e permitindo o 

Pois bem, este sistema entrou em funcionamento na Justiça do 
Trabalho da 1ª Região em 29/01/2013, mudando com isso todo 
o procedimento, já que todos os processos novos serão virtuais, 

ou seja, teremos uma grande mudança principalmente quanto à 
apresentação de documentos com as defesas e com as iniciais, já 
que não serão mais recebidos documentos físicos.

Assim, os documentos juntados com as iniciais, defesas ou qual-
quer outra peça processual deverão ser apresentados por meio 
eletrônico e por tal razão deverão estar escaneados nos padrões 
exigidos pelo sistema, sob pena de não serem aceitos, conforme 
artigo 12 da Resolução supra citada.

Art. 12. O sistema receberá arquivos com tamanho máximo de 
1,5 megabytes e apenas nos seguintes formatos:

I - arquivos de texto, no formato PDF (portable document for-
mat), com resolução máxima de 300 dpi e formatação A4.

II - arquivos de áudio, no formato MPEG-1 ou MP3 (Moving 
Picture Experts Group).

III - arquivos de áudio e vídeo (AV), no formato MPEG-4 (Mo-
ving Picture Experts Group).

IV - arquivos de imagem, no formato JPEG (Joint Photographic 
Expertes Group), com resolução máxima de 300 dpi.

§ 1° Partes ou terceiros interessados desassistidos de advoga-
dos poderão apresentar peças processuais e documentos em 
papel, segundo as regras ordinárias, nos locais competentes 
para o recebimento, que serão digitalizados e inseridos no pro-
cesso pela Unidade Judiciária.

§ 2º O sistema de armazenamento dos documentos digitais 
-

ário que promover exclusão, inclusão e alteração de dados, 
arquivos baixados, bem como o momento de sua ocorrência. 

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 
946, 26 mar. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, p. 5-12.

§ 3º A parte ou o advogado poderá juntar quantos arquivos se 
-

ses, desde que cada um desses arquivos observe o limite de 

Art. 13. Os documentos produzidos eletronicamente, os extra-
tos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos 
pelos órgãos da Justiça do Trabalho e seus auxiliares, pelos 
membros do Ministério Público, pelas  procuradorias e por ad-
vogados públicos e privados têm a mesma força probante  dos 
originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de 
adulteração.

§ 1º Incumbirá à parte zelar pela qualidade dos documentos 
juntados por qualquer  meio, especialmente quanto à sua le-
gibilidade, para o que se  recomenda não utilizar papel reci-
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RTR CONSULTORES TRABALHISTAS S/C

clado, em virtude de dificultar a respectiva visualização 
posterior.

§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, menciona-
dos no caput deste artigo, deverão ser preservados pelo seu 
detentor até o trânsito em  julgado da sentença ou, quando 

-
cisória.

§ 3º.....

§ 4º Os documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente 
inviável devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilida-
de deverão ser apresentados em secretaria no prazo de 10 
(dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunican-
do o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos documentos 
serão devolvidos, incumbindo-se à parte preservá-los, até o 

-
mitida.

Portanto, ressaltamos aos nossos prezados clientes que, face às 
mudanças implementadas pelo referido Sistema, é de sua respon-
sabilidade encaminhar, a partir de 29/01/2013, todos os documen-
tos necessários que acompanharão as defesas ou qualquer outra 
peça processual, nos exatos parâmetros exigidos nos artigos 12º 
e 13º da Resolução nº 94, de 23 de março de 2012.

Ressalte-se, ainda, que a não observância dos parâmetros acima 
aduzidos serão de única exclusiva responsabilidade de cada parte.

Seguem abaixo utilitários que podem auxiliar a digitalização de 
documentos nos formatos requeridos pelo PJE:

Geração/Conversão em PDF  

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/http://sourceforge.net/
projects/pdfcreator/

Visualizador PDF http://get.adobe.com/br/reader/

Visualizador de Áudio MP3 e Vídeo MPEG-4 :  
http://www.videolan.org/vlc/
    

IMPORTANTE 

PROTOCOLO INTERNO RTR

Informamos que, para sua comodidade e segurança no envio de 

e publicações, nossa sociedade criou o e-mail PROTOCOLO@
CONSULTRAB.COM.BR.

Neste sentido, solicitamos que os documentos acima citados se-
jam sempre enviados para tal e-mail, restando certo que em não 
sendo, não serão considerados como recebidos pela RTR CON-
SULTORES.

Os pedidos de consultas e de pareceres podem continuar sendo 
enviados diretamente para o e-mail dos advogados relacionados 
ou para o e-mail RTR@CONSULTRAB.COM.BR.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS   

Solicitamos a todos os clientes que ao receberem a petição inicial, 
a encaminhem imediatamente ao nosso escritório para elabora-
ção de defesa, acompanhada dos seguintes documentos:

Procuração;

Atos Constitutivos;

Documentos para elaboração da defesa, contrato de trabalho 
-

bos salariais e etc;

ROL DE TESTEMUNHAS;

FATOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA.

A RTR agradece a compreensão de todos.

OS DOCUMENTOS ACIMA SÃO OBRIGATÓRIOS, SENDO  DE 
RESPONSABILIDADE DA PARTE A SUA APRESENTAÇÃO; 

LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE SOLICITAÇÃO DEVERÃO 
OBRIGATORIAMENTE  SER-NOS  ENCAMINHADOS. 

Fundamental, também, encaminhar o rol de testemunhas junta-
mente com os documentos acima descritos, para que sejam arro-
ladas no prazo. 

ALERTAMOS QUE A AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS 
ATOS CONSTITUTIVOS, DA PROCURAÇÃO E DA CARTA DE 
PREPOSIÇÃO, PODERÁ RESULTAR EM PREJUÍZOS À DEFE-
SA DO CLIENTE, POIS ALGUNS JUÍZES TENDEM A JULGAR 
COMO REVEL A PARTE, ANTE A IRREGULARIDADE DE RE-
PRESENTAÇÃO.

O PREPOSTO DA EMPRESA E SUAS TESTEMUNHAS DEVEM 
NECESSARIAMENTE COMPARECER  A JUÍZO COM SUAS 
CARTEIRAS DE TRABALHO, QUANDO EMPREGADOS DA EM-
PRESA.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

PARA A SUA SEGURANÇA, AO ENTREGAR QUALQUER DO-
CUMENTO NO ESCRITÓRIO OU AO ADVOGADO, EXIJA O 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO.

NOTA DA RTR

O preposto representa o empregador, devendo, portanto, ter pleno 
conhecimento dos fatos discutidos em cada processo, devendo 
chegar sempre com 30 minutos de antecedência à audiência de-
signada, sendo certo que a não observância do solicitado pode 
causar sérios prejuízos ao empregador.

Logo, imprescindível obter orientação do advogado que realizará 
a audiência.

ACORDOS - RESPONSÁVEL - DR. CÉLIO COELHO LUIZ

Todo e qualquer acordo na Pauta ou Fora da Pauta, favor contac-
tar o Dr. Célio Coelho Luiz - Ramal 216 ou Ana Maria Vasconcellos 
- Ramal 223.

ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Em caso de dúvidas quanto ao procedimento a ser adotado com 
relação a seu (s) empregado (s), solicitamos que entre em contato 

-
sionais habilitados a prestar-lhe os esclarecimentos necessários, 
orientando-o adequadamente através de nosso plantão diário, ou 
pelo e-mail rtr@consultrab.com.br.

-
tamente ao nosso escritório;  o não atendimento isenta o escritório 
de qualquer  responsabilidade.  

Avisamos aos nossos clientes que a funcionária Ana Maria Vas-
concellos - Ramal 223 é responsável pela comunicação, via telefo-

de que haja segurança no conhecimento da pauta.   Caso nosso 
escritório não consiga contactá-lo,  por favor, comunique-se com 

cliente para maiores informações.

O aviso ou não acima não exclui a responsabilidade de o cliente  

A obrigação de agendar hora, dia, mês e ano, da audiência é do 
cliente, e nossa lembrança da audiência é mera cortesia.

NOVA PROCURAÇÃO ATUALIZADA

Por favor, fazer contato com Ana Maria Vasconcellos, por meio do 
E-mail: ana@consultrab.com.br, ou pelo telefone:  2533-1262 – 
Ramal. 223, para a referida atualização.


