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DRS. ROMÁRIO E RICARDO � Fundadores da RTR

Foi publicada no Diário O! cial da União de 10/12/2012 a qual al-
tera o artigo 193 da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho a 
! m de rede! nir os critérios para caracterização das atividades ou 
operações perigosas.

A legislação trabalhista já previa o pagamento do adicional de pe-
riculosidade para trabalhadores em contato permanente com in" a-
máveis, explosivos e energia elétrica.
Pelo novo texto, o adicional também passa a ser devido aos traba-
lhadores com exposição permanente ao risco de roubos ou outras 
espécies de violência física nas atividades pro! ssionais de segu-
rança pessoal ou patrimonial.
Outra novidade é a permissão para descontar ou compensar do 
adicional outros da mesma natureza eventualmente já concedidos 
ao vigilante em razão de acordo coletivo.
Veja abaixo a íntegra da Lei 12.740/2012, que entrou em vigor a 
partir de 10-12-2012:
 
�LEI Nº 12.740, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2012

Altera o art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a 
! m de rede! nir os critérios para caracterização das atividades ou 
operações perigosas, e revoga a Lei nº 7.369, de 20 de setembro 
de 1985.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei:

Art. 1º O art. 193 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, pas-
sa a vigorar com as seguintes alterações:
�Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, 
na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de traba-
lho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição perma-
nente do trabalhador a:

I - in" amáveis, explosivos ou energia elétrica;
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
pro! ssionais de segurança pessoal ou patrimonial.

§ 3º Serão descontados ou compensados do adicional outros da 
mesma natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por 
meio de acordo coletivo.� (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Lei nº 7.369, de 20 de setembro de 1985.

Brasília, 8 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º 
da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Carlos Daudt Brizola�

L E G I S L A Ç Ã O   A T U A L I Z A D A
A  CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO É ALTERADA 

PARA INCLUIR NOVAS ATIVIDADES PERIGOSAS 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 579 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2012 � 
NOVA REDAÇÃO DO § 5º DO ARTIGO 3º DA LEI 10.101 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2000    

TEXTO ANTIGO

Art. 3º A participação de que trata o artigo 2º não substitui ou 
complementa a remuneração devida a qualquer empregado, nem 
constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não 
se lhe aplicando o princípio da habitualidade.

§ 1º Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica pode-
rá deduzir como despesa operacional as participações atribuídas 

aos empregados nos lucros ou resultados, nos termos da presente 
Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2º É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribui-
ção de valores a título de participação nos lucros ou resultados da 
empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de 
duas vezes no mesmo ano civil.
§ 3º Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de 
participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente 
pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações de-
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correntes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinen-
tes à participação nos lucros ou resultados.
§ 4º A periodicidade semestral mínima referida no § 2º poderá ser 
alterada pelo Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2000, em 
função de eventuais impactos nas receitas tributárias.
§ 5º As participações de que trata este artigo serão tributadas na 
fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, 
como antecipação do imposto de renda devido na declaração de 
rendimentos da pessoa física, competindo à pessoa jurídica a res-
ponsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do imposto.
 
NOVO TEXTO

�Art. 3º ...........................................................................

§ 5º A participação de que trata este artigo será tributada pelo 
imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, em separado dos 
demais rendimentos recebidos, no ano do recebimento ou crédito, 
com base na tabela progressiva anual constante do Anexo e não 
integrará a base de cálculo do imposto devido pelo bene! ciário na 
Declaração de Ajuste Anual.
§ 6º Para efeito da apuração do imposto sobre a renda, a par-
ticipação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empre-
sa será integralmente tributada, com base na tabela progressiva 
constante do Anexo.

§ 7º Na hipótese de pagamento de mais de uma parcela referente 
a um mesmo ano-calendário, o imposto deve ser recalculado, com 
base no total da participação nos lucros recebida no ano-calen-
dário, mediante a utilização da tabela constante do Anexo, dedu-
zindo-se do imposto assim apurado o valor retido anteriormente.
§ 8º Os rendimentos pagos acumuladamente a título de participa-
ção dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa serão 
tributados exclusivamente na fonte, em separado dos demais ren-
dimentos recebidos, sujeitando-se, também de forma acumulada, 
ao imposto sobre a renda com base na tabela progressiva cons-
tante do Anexo.
§ 9º Considera-se pagamento acumulado, para ! ns do § 8º, o pa-
gamento da participação nos lucros relativa a mais de um ano-
calendário.
§ 10 Na determinação da base de cálculo da participação dos tra-
balhadores nos lucros ou resultados, poderão ser deduzidas as 
importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em 
face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento 
de decisão judicial, de 
acordo homologado judicialmente ou de separação ou divórcio 
consensual realizado por escritura pública, desde que correspon-
dentes a esse rendimento, não podendo ser utilizada a mesma 
parcela para a determinação da base de cálculo dos demais ren-
dimentos.� (NR)

NOVAS SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  1ª REGIÃO     

Resolução Administrativa do TRT da 1ª Região Nº 61/2012

Súmula Nº 32: �COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRA-
TO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. Sus-
penso o contrato de trabalho, em virtude de aposentadoria por inva-
lidez, o empregado tem direito à manutenção do plano de saúde.�
Resolução Administrativa Nº 62/2012
Súmula Nº 33: �EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 
477, § 8º, da CLT. O deferimento da recuperação judicial não de-
sonera a empresa do pagamento das verbas trabalhistas dentro do 
prazo legal. O atraso na quitação das parcelas da rescisão sujeita 
o empregador à cominação estabelecida no art. 477, § 8º, da CLT.�

Resolução Administrativa Nº 63/2012

Súmula Nº 34: �EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITA-
DA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE PETIÇÃO. NÃO 
CONHECIMENTO. O ato jurisdicional que rejeita exceção de pré-
-executividade tem natureza interlocutória, razão pela qual, conso-
ante o artigo 893, § 1º, da CLT, somente poderá ser impugnado em 
recurso da decisão de! nitiva.�

J U R I S P R U D Ê N C I A    A T U A L I Z A D A     

AÇÃO PERMITE PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DE 
VÍNCULO E RESCISÃO INDIRETA
A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) é no sentido de admitir a possibilidade de na mesma ação 
trabalhista cumularem-se os pedidos de reconhecimento de víncu-
lo empregatício e rescisão indireta por ausência de recolhimento 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com esse argumen-
to, os ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 
na sessão do dia 18 de dezembro de 2012, não conheceram de 
recurso de revista interposto por um reclamado.

Entenda o caso:

A reclamação foi ajuizada por um contador que, a despeito de ter 
sido admitido em 1979 para a função de auxiliar de escritório, so-
mente teve efetuado o devido registro em sua Carteira de Traba-
lho e Previdência Social dois anos mais tarde. Segundo relatou, 
após inúmeras faltas cometidas por seu empregador, optou pelo 
pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho em 2008.

O contador obteve êxito na 1ª Vara de Presidente Prudente (SP), 
provocando o recurso ordinário do proprietário do escritório de 
serviços contábeis ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Re-
gião (São Paulo interior). No apelo foi a! rmado que, a partir de 
2000, o reclamante passou a trabalhar como autônomo, já que o 
reclamado teria passado o escritório de contabilidade aos empre-
gados, dentre eles o autor da ação, que passaram a explorar as 
atividades do estabelecimento.
A sentença foi ratificada pelo TRT-15, com base nos elemen-
tos de prova. Os desembargadores destacaram que a despeito 
das alegações de transferência do negócio pelo empregador, 
�o estabelecimento foi mantido em seu nome, como contador 
responsável�. Após confirmarem o reconhecimento do vínculo 
empregatício, ratificaram também a rescisão indireta em face 
das infrações cometidas pelo ex-patrão, que manteve o em-
pregado sem registro do contrato na CTPS, privando-o das 
garantias e direitos trabalhistas assegurados pela legislação 
nacional.
O recurso de revista do dono do escritório de contabilidade che-
gou ao Tribunal Superior do Trabalho e foi analisado pela desem-
bargadora convocada Maria Laura Franco Lima de Faria, atual 
integrante da Oitava Turma.
A decisão, proferida de forma unânime pelos ministros integran-
tes do colegiado, foi pelo não conhecimento do recurso de re-
vista.
Em relação ao pedido de reforma quanto ao reconhecimen-
to do vínculo empregatício, a relatora destacou que, além de 
não comprovar suas alegações recursais de que o trabalho foi 
prestado pelo auxiliar na modalidade de autônomo, qualquer 
alteração na decisão do 15º Regional exigiria o revolvimento 
dos fatos e provas do processo, conduta não permitida naque-
la Instância Superior, nos termos da Súmula nº 126, daquela 
Corte.
Contudo, os ministros assentiram que se constitui sim em falta 
grave, atraindo o disposto no artigo 483, alínea �d�, da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), que autoriza o rompimento do 
contrato pelo empregado por descumprimento das obrigações 
contratuais, com direito a indenização.
Ademais, a jurisprudência majoritária do Tribunal Superior do 
Trabalho admite a compatibilidade da cumulação dos pedidos de 
reconhecimento de vínculo e de rescisão indireta do contrato de 
trabalho, destacou a relatora que reproduziu na decisão proferida 
diversos precedentes.

Processo RR � 196000-72.2008.5.15.0026
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EMPRESA NÃO PAGARÁ INDENIZAÇÃO POR ATRASAR 
DEVOLUÇÃO DA CTPS DE DESISTENTE DE EMPREGO

A demora de uma empresa em devolver a carteira de trabalho de 
um candidato que desistiu do emprego durante os procedimen-
tos contratuais não gerou indenização por danos morais a serem 
pagos ao trabalhador, porque ele não provou ter sofrido prejuízos 
com o atraso. Ao julgar o caso, a Quinta Turma do Tribunal Supe-
rior do Trabalho mudou decisão da instância regional, que conce-
dera a indenização ao autor.
O trabalhador se candidatou a uma vaga na função de reposi-
tor de mercadorias em um supermercado da DMA Distribuidora 
S.A., em Linhares (ES), para ganhar R$ 621,00. Entregou seus 
documentos em 13/5/2011 e, depois de fazer os exames admis-
sionais, foi informado que deveria fazer um treinamento numa loja 
do supermercado em Vitória. Essa condição o desanimou, pois 
teria que arcar com as despesas de deslocamento, que seriam 
posteriormente ressarcidas.
Nesse meio tempo, segundo o autor, ele conseguiu uma melhor colo-
cação de trabalho em uma empresa de construção civil, para ganhar 
R$ 800,00, sem precisar ter gastos, e necessitava apresentar docu-
mentação. Com isso, ele desistiu da vaga na DMA, solicitando-lhe a 
devolução da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).
Ele então foi informado que sua carteira tinha seguido para Belo 
Horizonte, onde é a sede da empresa, para as anotações de 
registro de seu contrato de trabalho. Por isso, de acordo com a 
empresa, houve demora na devolução da CTPS. O preposto da 
DMA confessou que a carteira, somente, voltou a Linhares em 
11/6/2011, um mês depois de sua entrega e mais de dez dias de-
pois da desistência do emprego pelo autor.
Na verdade, a carteira só foi entregue em audiência na Vara do 
Trabalho de Linhares, em 21/7/2011, após o trabalhador ajuizar 
reclamação trabalhista, em que pleiteou indenização por danos 
morais, pedido que foi julgado improcedente. O autor recorreu, 
então, ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES), que 
reformou a sentença. Para isso, o Regional baseou-se no artigo 
29 da CLT, que estipula prazo para devolução da CTPS, e na 
Constituição da República, que garante ao ofendido indenização 
em caso de dano moral.
Ao frisar a impossibilidade da retenção do documento pelo em-
pregador, o TRT do Espírito Santo ressaltou que, ao reter a car-
teira, a DMA cerceou o direito do trabalhador de promover seu 
sustento de forma legalizada e reconhecida. Por essa razão, 
condenou a empresa a pagar indenização por danos morais de 
R$ 2.000,00, com juros e correção monetária a partir da publica-
ção do acórdão.
Por meio de recurso ao TST, a DMA alegou que o trabalhador não 
apresentou nenhuma prova do prejuízo sofrido em decorrência da 
retenção da CTPS. A empresa conseguiu comprovar divergência 
jurisprudencial, no caso, levando os ministros da Quinta Turma a 
examinar o mérito da questão.
No julgamento do caso, realizado no dia 11 de dezembro de 2012, 
o relator do recurso de revista, ministro Guilherme Augusto Capu-
to Bastos, enfatizou que o Tribunal Regional, com base em fatos e 
provas, registrou taxativamente que, apesar do atraso na entrega 
da CTPS, o autor não comprovou qualquer prejuízo decorrente 
disso. E destacou que, em relação à argumentação do trabalha-
dor, não havia comprovação de que ele perdeu uma colocação na 
construção civil, de salário mais elevado, por causa da demora na 
devolução da CTPS pela DMA.
Assim, com a constatação expressa no acórdão regional de que 
não foi comprovado o dano sofrido pelo autor nem o nexo cau-
sal, o ministro concluiu que a DMA �não está obrigada a reparar 
o dano�. Os ministros da Quinta Turma, então, diante desse con-
texto, deram provimento ao recurso de revista da empresa para 
afastar a condenação por danos morais.

Processo RR � 58700-89.2011.5.17.0161

CARREFOUR TERÁ QUE INDENIZAR TRABALHADOR POR 
USO DE UNIFORME COM PROPAGANDAS

Um trabalhador que era obrigado a usar uniforme com propagan-
da de produtos comercializados pelo Carrefour Comércio e In-

dústria Ltda. receberá indenização por dano moral. A decisão foi 
tomada pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1) que não deu provimento ao recurso de embargos inter-
posto pelo supermercado, que pretendia reformar a decisão de 
instâncias anteriores.
O trabalhador recebeu da empresa, como uniforme de trabalho, 
camisetas com logotipos de marcas comercializadas pelo super-
mercado, como �Bombril�, �Gillete�, �Brilhante�, �Seven Boys�, 
�Veja�, entre outros. Ao sentir que teve o uso da sua imagem vio-
lado, ajuizou ação na Justiça do trabalho.
A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu 
do recurso de revista e manteve a decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (RJ), favorável ao empregado, por enten-
der que a determinação de uso de uniforme com logotipos de pro-
dutos comercializados pela empresa, sem que haja concordância 
de empregado, ou compensação pecuniária, viola o direito da ima-
gem do trabalhador, conforme dispõe o artigo 20 do Código Civil.
Inconformado com o Acórdão, o Carrefour entrou com recurso de 
embargos na SDI-1, sustentando que o uso de camisetas não con-
! gura uso da imagem do empregado, �uma vez que esta não foi 
divulgada nem publicada�. Alegou não existir comprovação de ato 
ilícito ou dano moral ao trabalhador.  Ao apresentar divergência 
jurisprudencial, teve o recurso conhecido.
O relator dos embargos, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, des-
tacou que para a con! guração do dano seria necessário que a 
conduta tivesse causado prejuízos consumados, devendo ! car 
comprovado no processo  alguma situação vexatória em que o 
empregado tenha sido colocado. �Não há razoabilidade em se en-
tender que há uso indevido da imagem do trabalhador o fato de 
utilizar camiseta com a logomarca de fornecedores dos produtos 
comercializados na empresa,� argumentou o ministro em seu voto.
Mas o ministro João Oreste Dalazen, que preside a SDI-1, abriu diver-
gência. Para ele, a utilização compulsória da camiseta, por determina-
ção do empregador, sem que houvesse possibilidade de discordância 
do empregado e sem que houvesse a compensação pecuniária asse-
gurada em lei, se amolda no previsto no artigo 20 do Código Civil. �O 
que se percebe é que a empresa valeu-se da imagem do empregado 
para divulgar marcas alheias como se ele fosse uma espécie de cartaz 
ambulante para divulgar estes produtos,� ressaltou.
A maioria dos ministros acompanhou o voto divergente. Para o 
ministro José Roberto Freire Pimenta, o acórdão regional foi cla-
ro ao demonstrar que a empresa se apropriou compulsoriamente 
do trabalhador como �garoto propaganda, sem seu consentimento 
e sem compensação pecuniária, �constituindo assim intolerável 
abuso e ilegalidade, já que o uso ou preservação da imagem pes-
soal é um direito constitucionalmente garantido�.
Por maioria de votos, vencidos o ministro relator, Aloysio Corrêa 
da Veiga, e os ministros João Batista Brito Pereira e Maria Cristina 
Peduzzi, a SDI-1 negou provimento ao recurso, mantendo a con-
denação imposta à empresa.

Processo: RR-40540-81.2006.5.01.0049

MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
QUANTO A SÚMULA 277 DO TST

MINISTROS LANÇAM ARTIGO SOBRE A NOVA SÚMULA 277 
DO TST

Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Augusto Cé-
sar Leite, Kátia Magalhães Arruda e Maurício Godinho Delgado 
lançaram artigo defendendo a nova redação da Súmula nº 277, 
editada em setembro de 2012 pelo TST. �A Súmula Nº 277 e a de-
fesa da Constituição� está disponível na Biblioteca Digital do TST.
De acordo com o artigo, com o novo texto da Súmula, o TST a! r-
ma a chamada ultra-atividade da norma coletiva. Ou seja, além de 
integrarem os contratos individuais de trabalho, as cláusulas nor-
mativas de acordos coletivos somente poderão ser modi! cadas ou 
suprimidas mediante negociação coletiva, ainda que o prazo de 
validade deste instrumento tenha expirado. Na redação anterior, 
além de não integrarem o contrato de trabalho, as cláusulas vigo-
ravam apenas no prazo de validade da convenção.
Para os ministros, essa alteração é bené! ca aos trabalhadores 
por garantir as conquistas das negociações com os patrões. �Se 
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uma categoria pro! ssional e a representação patronal de! nem 
quais os direitos que devem ser assegurados a certos trabalha-
dores a partir da data inicial de vigência de uma convenção ou 
acordo coletivo, o advento da data derradeira de vigência dessa 
norma não lhe retirará a e! cácia�.
Os ministros fazem ainda uma comparação com a situação de 
outros países que adotam a ultra-atividade, de forma absoluta ou 
incondicionada, como Argentina, Bélgica, México, Paraguai e Ve-
nezuela. Para os autores, até antes da Segunda Semana do TST, 
adotava-se no Brasil um modelo sem paralelo nas sociedades de-
senvolvidas, que estimulava o empregador a não negociar porque 
assim obtinha a supressão de direitos antes assegurados, por ele 
próprio, aos seus empregados.
Para os ministros, o novo texto da Súmula 277 revela a adoção, 
no ordenamento jurídico brasileiro, de um caminho diferente, inter-
mediário, no qual se faculta à vontade coletiva alguma disposição 
de direitos, com vistas à preservação do emprego em condições 
de permanente razoabilidade. Não se trataria, no caso, de reduzir 
ou suprimir direitos, mas de permitir-lhes alguma plasticidade a ! m 
de ajustá-los às mudanças naturais do ambiente de empresa e da 
estrutura empresarial. A Súmula 277, em sua nova redação, con-
sagra a e! cácia da convenção ou do acordo coletivo até que outra 
norma coletiva reduza ou suprima o direito ali previsto, a exemplo 
do que já é praticado em vários outros países, como Alemanha, 
Holanda, Itália, França e Espanha, a! rmam os autores do artigo.
O artigo relata, ainda, que esse entendimento da súmula não é 
novo nas decisões do TST. A Seção de Dissídios Coletivos do TST 
já empresta ao artigo 114, parágrafo 2º, da Constituição Federal 
de 1988, um alcance mais largo, ao proclamar a ultra-atividade 
uma das conquistas históricas da categoria, ainda quando a fonte 
do direito tenha episodicamente passado a ser não mais uma con-
venção ou acordo coletivo, e sim uma sentença normativa.  
�Se é certo que a jurisprudência consagrou o comum acordo como 
requisito para o ajuizamento do dissídio coletivo, baseado no texto 
constitucional, também é certo que não deixou os trabalhadores 
ao desabrigo da norma coletiva, vez que o pacto anterior persistirá 
valendo no mundo jurídico-laboral�, conclui.

IMPORTANTE 
PROTOCOLO INTERNO RTR

Informamos que para sua comodidade e segurança no envio de 
documentos, noti! cações, petições iniciais, mandados, citações 
e publicações, nossa sociedade criou o e-mail PROTOCOLO@
CONSULTRAB.COM.BR.
Neste sentido, solicitamos que os documentos acima citados sejam 
sempre enviados para tal e-mail, restando certo que em não sendo, 
não serão considerados como recebidos pela RTR CONSULTORES.
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  
PARA ELABORAÇÃO DA DEFESA

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 E ADITAMENTOS, FICHA DE REGISTRO, CON-
TROLE DE FREQUENCIA, RECIBOS 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 CAR-
TEIRAS DE TRABALHO, QUANDO EMPREGADOS DA EMPRESA.

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 contactar 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 
com nosso escritório, o qual coloca à sua disposição vários pro! s-
sionais habilitados a prestar-lhe os esclarecimentos necessários, 
orientando-o adequadamente através de nosso plantão diário, ou 
pelo e-mail rtr@consultrab.com.br.

NOTIFICAÇÃO JUDICIAL

O cliente, recebendo noti! cação judicial, deverá remetê-la imedia-
tamente ao nosso escritório;  o não atendimento isenta o escritório 
de qualquer  responsabilidade.  
Avisamos aos nossos clientes que a funcionária Ana Maria Vasconcellos 
- Ramal 223 é responsável pela comunicação, via telefone e e-mail, das 
audiências designadas, com antecedência, a ! m de que haja segurança 
no conhecimento da pauta.   Caso nosso escritório não consiga contac-
tá-lo,  por favor, comunique-se com a funcionária acima citada, que a 
mesma ! cará à disposição do cliente para maiores informações.
O aviso ou não acima não exclui a responsabilidade de o cliente  
comparecer à audiência que previamente foi noti! cado.
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.


