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CIRCULAR DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023  

RTR CONSULTORES TRABALHISTAS S/C 

PALADINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

KLING E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

 LEGISLAÇÃO   

PORTARIA MTE Nº 217, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2023 

A portaria, suspende temporariamente as decisões em processos de 
requerimento de registro sindical. (Processo nº 19964.101529/2023-84). 

Destaca-se, que todos os procedimentos de análise, bem como as 
publicações relativas a processo de registro sindical, pelo prazo de 90 dias, em 
face da necessária adequação de procedimentos administrativos e normativos, 
estão suspensos. 

Ficam excluídos desta Portaria os processos com determinação judicial 
para cumprimento. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA MTP Nº 1 DE 15/12/2022 

 A IN MTP nº 1 de 15/12/2022 alterou a Instrução Normativa MTP nº 1 
de 25/10/2021, que dispõe sobre a atividade de análise e de tramitação dos 
processos administrativos decorrentes da lavratura de auto de infração 
trabalhista e notificação de débito de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS e de Contribuição Social. 

• Alterações promovidas pela IN MTP nº 1 de 15/12/2022; 

A nova instrução normativa alterou a redação de alguns dispositivos da 
IN MPT nº 1 de 25/10/2021, para realinhar/especificar determinados pontos e, 
notadamente, para substituir o termo originalmente utilizado “arquivamento” 
pelo termo “extinção”, em algumas de suas previsões.  
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Entre outras disposições, foi definido que: 

• o relatório apresentado como requisito técnico de 
parecer para análise de defesa e recurso deverá ser 
composto pela descrição da infração ou apuração do débito 
do FGTS e da Contribuição Social e resumo dos elementos 
fáticos e jurídicos do processo (art. 4º, inciso I);  

• o analista deverá verificar de ofício os recolhimentos 
de FGTS e Contribuição Social anteriores à data de 
apuração ou da lavratura da notificação de débito quando 
houver outros elementos, inclusive em processos correlatos, 
que justifiquem o expediente (art. 5º);  

• deverá ser negado seguimento ao recurso voluntário 
que , embora interposto tempest ivamente , se ja 
acompanhado pelo depósito do valor da multa com o 
desconto de 50% (conforme o § 6º do artigo 636 da 
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT), ensejando, nesse 
caso, a extinção do processo administrativo por pagamento 
da multa, desde que o recolhimento com desconto tenha 
ocorrido no prazo constante da notificação da decisão 
regional, ainda que em data diferente da interposição do 
recurso (art. 33);  

• não caberá recurso de ofício à Coordenação-Geral de 
Recursos da Secretaria de Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Previdência da decisão regional de extinção 
decorrente de decisão judicial transitada em julgado que 
reconheça a nulidade do auto de infração ou da notificação 
de débito de FGTS e Contribuição Social (art. 34).  

PORTARIA MTP 4.227/2022 

Disciplina as regras e os critérios para implantação da portabilidade e da 
interoperabilidade dos serviços de pagamentos de alimentação contratados para 
execução dos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT) de que trata a Lei 
6.321/1976, regulada pelo Decreto 10.854/2021. 

A portaria, além de trazer definições e regras quanto a portabilidade e 
interoperabilidade do PAT, também prevê a instituição de  Comitê de 
Implantação de Portabilidade e Interoperabilidade – CIPI, que subsidiará o 
Ministério do Trabalho na emissão de ato normativo para implantação e 
operacionalização desses procedimentos. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-4.227-de-20-de-dezembro-de-2022-452760694
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6321.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6321.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Decreto/D10854.htm#art187
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PORTARIA MTP Nº 671/2021 

Entrou em vigor, no último dia 10 de fevereiro, o  capítulo XVIII 
da  Portaria MTP nº 671/2021, que trouxe novas regras infralegais para 
aprendizagem profissional. Essa Portaria faz parte do chamado “Marco 
Regulatório Trabalhista Infralegal”, que consolidou uma série de decretos, 
portarias e instruções normativas de relações do trabalho, segurança e saúde no 
trabalho (SST), organização sindical, inspeção do trabalho, entre outros assuntos. 

Nessa norma, em especial, são tratados diversos temas de relações do 
trabalho, entre eles a Aprendizagem Profissional e o Cadastro Nacional de 
Aprendizagem profissional – CNAP (art. 314 ao art. 397). Embora, na maioria do 
seu texto, tenha simplesmente consolidado e atualizado atos normativos 
dispersos em outras normas infralegais, a Portaria também trouxe algumas 
inovações. 

Para o Governo Federal, essa nova regulamentação promove o aumento 
da qualidade e a redução da concentração dos cursos de aprendizagem em 
ocupações de baixa produtividade, oferece mais segurança jurídica e 
desburocratiza o instituto da aprendizagem profissional no Brasil. 

Entre as inovações, destacam-se: 

• o alinhamento da aprendizagem profissional aos 
cursos técnicos de nível médio e ao itinerário de formação 
técnica e profissional do novo ensino médio, instituído pela 
Lei n.º 13.415/2017; 
• a inclusão de competências socioemocionais como 
diretriz para desenvolvimento dos cursos de aprendizagem; 
• a ampliação das regras para aprendizagem à distância, 
possibilitando, inclusive, que 20% das atividades teóricas 
dos cursos presenciais sejam executadas nessa modalidade 
remota; 
• o estímulo a que no mínimo 50% da carga teórica seja 
voltada para a qualificação de competências técnicas; 
• a possibilidade de o estabelecimento de prestação de 
serviços a terceiros realizar as atividades práticas dos 
contratos de aprendizagem profissional na empresa 
contratante do serviço terceirizado; 

https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-359094139
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-359094139
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/noticias-e-conteudo/trabalho/2022/fevereiro/novas-regras-infralegais-da-aprendizagem-profissional-entram-em-vigor
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• a possibil idade de cursos voltados para o 
desenvolvimento de competências da Economia 4.0; 
• a desburocratização e simplificação da análise dos 
re q u e r i m e n t o s d e H a b i l i t a ç ã o d a s E n t i d a d e s 
Qualificadoras. 

Segundo a norma, para a implementação das novas regras da 
aprendizagem profissional, as entidades qualificadas em formação técnico 
profissional metódica devem se habilitar no novo serviço disponibilizado pelo 
Ministério do Trabalho e Previdência, qual seja, “Habilitar Entidades na 
Aprendizagem Profissional” (https://www.gov.br/pt-br/servicos/habilitar-
entidades-na-aprendizagem-profissional), e cadastrar os novos programas no 
serviço “Solicitar Novo Programa de Aprendizagem Profissional” (https://
www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-novo-programa-de-prendizagem-
profissional). 

A Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, por 
meio da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, orientará as entidades 
qualificadoras nesse processo de habilitação e cadastramento. 

 ORIENTAÇÕES JURÍDICAS 

DECLARADA A NULIDADE DA PORTARIA MTE N.º 1.565/2014 – 
PERICULOSIDADE AOS MOTOCICLISTAS 

A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao proferir o  v. 
acórdão, declarou a nulidade da Portaria MTE n. 1.565, de  13 de outubro 
de 2014, por inobservância ao Devido Processo Legal.  

Segundo o entendimento da Turma, não foram observados ditames 
trazidos na Portaria  n. 1.127, de 02 de outubro de 2003, que trata sobre 
procedimentos para a elaboração de normas regulamentares sobre saúde, 
segurança e condições gerais do trabalho.   

Proferido  em  face de ação ajuizada pela Associação dos Distribuidores 
Brasil Kirin da Região Sul - Adisk  Sul contra a União Federal,  o acórdão tem 
força executória. Assim,  com a declaração de nulidade da Norma, estão 
suspensas as autuações com base na Portaria MTE n. 1.565/2014, que trata, entre 
outros, de “Atividades Perigosas em Motocicleta” (Anexo V).  

https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/aprendizagem/novas-regras-da-aprendizagem-profissional-ja-estao-em-vigor/
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/aprendizagem/novas-regras-da-aprendizagem-profissional-ja-estao-em-vigor/
https://conexaotrabalho.portaldaindustria.com.br/noticias/detalhe/trabalhista/aprendizagem/novas-regras-da-aprendizagem-profissional-ja-estao-em-vigor/
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-novo-programa-de-prendizagem-profissional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-novo-programa-de-prendizagem-profissional
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-novo-programa-de-prendizagem-profissional
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TST VALIDA ACORDO COM QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE 
TRABALHO 

A 4ª Turma do TST considerou válido um acordo firmado entre 
empregada e empregador que tinha cláusula de quitação geral do contrato de 
trabalho (RR-11644-98.2020.5.15.0129, DEJT 09/09/2022). 

No caso, as partes acordaram em dar fim ao contrato de trabalho, com a 
quitação de todas as verbas decorrentes do contrato. No pedido de homologação, 
foi registrado que a empregada havia manifestado intenção de sair da empresa 
e concordava com o desligamento nesses termos. 

O juiz singular, em julgamento mantido pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região (TRT/Campinas), decidiu não homologar o acordo, por 
entender que a empregada estaria sendo prejudicada ao renunciar ao seu direito 
de acesso à Justiça, ao consentir com a cláusula de quitação geral do contrato. 
Para o Tribunal, essa previsão é inconstitucional. 

A 4ª Turma do TST, no entanto, analisou a questão exclusivamente sob a 
ótica do artigo 855-B da CLT, o qual permite a homologação de acordo 
extrajudicial e não lhe impõe qualquer limitação. Para a Turma, uma vez que o 
dispositivo se encontra em pleno vigor, a única hipótese que impediria a 
homologação do acordo extrajudicial seria algum vício formal ou de vontade. 

Ocorre que, nesse caso, não houve qualquer dúvida quanto ao 
preenchimento dos requisitos formais para a homologação do acordo, isto é, os 
requisitos previstos no artigo 855-B da CLT (petição conjunta e representação das 
partes por advogado), tampouco na vontade das partes.  

Assim, a 4ª Turma considerou válido o acordo extrajudicial e determinou 
sua homologação, sem ressalvas, com efeito de quitação geral do contrato de 
trabalho. 

TST DECIDE QUE SÓCIO QUE SE RETIRA POUCO APÓS A VENDA DA 
EMPRESA NÃO RESPONDE POR DÍVIDA TRABALHISTA DE GRUPO 

ECONÔMICO 

A 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) excluiu a 
responsabilidade de sócio retirante, por dívida trabalhista de grupo econômico 
que sua antiga empresa passou a integrar. Como ele havia figurado na sociedade 
por apenas 12 dias na vigência do contrato de trabalho, o colegiado entendeu que 
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sua responsabilização pelas dívidas ofende o direito de propriedade (Processo nº 
RR-913-54.2013.5.02.0063, DEJT de 02/12/2022). 

O caso tratava de execução trabalhista decorrente de um acordo 
descumprido, feito entre um ex-empregado e duas empresas de um grupo 
econômico. 

A execução foi redirecionada aos seus sócios, inclusive a um ex-sócio, 
que teve valores bloqueados em sua conta bancária. Ele alegou que sequer foi 
citado na ação para apresentar defesa e que deixou a empresa poucos dias após 
esta passar a integrar o grupo econômico. Por tal razão, não deveria responder 
por débitos deste grupo, pois a empresa, até sua saída, não tivera nenhuma 
relação com o trabalhador exequente. 

Em segundo grau, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT/
SP) manteve o bloqueio, por entender que o executado participou como sócio da 
empresa de maneira contemporânea ao contrato de trabalho que deu origem à 
execução. 

Contudo, ao analisar o caso, a 7ª Turma do TST reformou essa decisão. 
Segundo a Corte Superior, o ex-sócio permaneceu por apenas 12 dias entre a 
venda da empresa e sua averbação. Assim, não teve nenhum poder de 
intervenção no grupo econômico formado, inclusive se levado em conta seu 
ânimo de sair da sociedade. Por isso, não poderia ter seu patrimônio atingido na 
execução trabalhista, sob pena de violação ao direito de propriedade. 

Dessa forma, o TST concluiu que não se pode responsabilizar o ex-sócio 
por um período de 12 dias de concomitância de possível grupo econômico, e 
excluiu o sócio retirante do polo passivo da execução. 

3ª TURMA DO TST ENTENDEU QUE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE 
SINDICATO NO PROCESSO DE DEMISSÃO COLETIVA GERA 

INDENIZAÇÃO 

A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que 
uma  empresa que procedeu à demissão em massa de empregados, sem 
participação do sindicato, deverá pagar indenização aos trabalhadores 
afetados (RR-10342-90.2018.5.03.0144, DEJT 18/11/2022). 

No referido processo, ficou comprovado que a empresa demitiu 45 
empregados. Diante disso, a 3ª Turma do TST considerou que se tratava de 
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dispensa em massa realizada sem observar o diálogo prévio obrigatório com o 
sindicato da categoria, conforme estabelecido pelo STF na tese de repercussão 
geral 638. 

“A intervenção sindical prévia é exigência procedimental 
imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, 
que não se confunde com autorização prévia por parte de 
entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo 
coletivo” (Tema 638 da tabela de Repercussão Geral – RE 
999.435, DJE 15/09/2022). 

No entanto, a 3ª Turma do TST considerou que não era possível a 
declaração de nulidade da dispensa e a reintegração dos empregados 
dispensados. Diante disso, por não ter havido “diálogo coletivo prévio, leal e 
efetivo” com o sindicato antes da demissão em massa, e para evitar a ineficácia 
da decisão do STF no campo prático, a Turma considerou necessário, com base 
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixar uma indenização 
compensatória. 

4ª TURMA DO TST DECIDIU QUE SEGURO DE VIDA PODE SER 
DEDUZIDO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) autorizou a 
compensação de valores pago a título de seguro de vida com valores da 
indenização à família de um trabalhador vítima de acidente de trabalho. 
Segundo os julgadores, as duas verbas possuem a mesma natureza 
jurídica (RRAg-959-43.2020.5.12.00233 – DEJT – 02/09/2022). 

No caso, o trabalhador sofreu um acidente de trabalho que resultou em 
morte. As primeiras instâncias da Justiça do Trabalho reconheceram o direito de a 
família do falecido receber indenização por danos materiais e seguro de vida, 
sem a compensação entre esses valores. 

Entretanto, a 4ª Turma do TST conferiu a possibilidade de dedução do 
valor pago como seguro de vida do valor a ser pago por danos materiais, já que 
as duas verbas visam à reparação do dano. Esse entendimento é pacífico no TST 
(nesse sentido, os seguintes precedentes: RR-1545-72.2013.5.11.0017, 
RRAg-246-24.2019.5.17.0101, RR-1545-72.2013.5.11.0017 e outros). 

Conforme destacado no voto da Ministra relatora: “o abatimento, com a 
dedução do valor pago a título de seguro de vida, em razão do acidente de trabalho que 
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vitimou o empregado, não somente evita o enriquecimento ilícito do reclamante, como se 
trata de estímulo para que as empresas se cerquem de garantias para proteção do 
empregado submetido a situação de risco no trabalho”. 

STF - DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
593.448 MINAS GERAIS – REPERCUSSÃO GERAL 

Ao fixar a tese de repercussão geral no RE 593.448, deixou bastante 
evidente a seguinte "ratio decidendi": legislação infraconstitucional não pode 
prever a perda do direito constitucional e fundamental ao gozo de férias anuais 
nos casos de afastamento por razões de saúde. 

Isso porque, conforme consta expressamente no acórdão, da leitura do 
texto constitucional (art. 7º, XVII) não se extrai quaisquer limitações ao direito de 
férias, razão pela qual o direito às férias não pode ser restringido por norma 
infraconstitucional. 

Logo, entendeu-se que disposição de lei infraconstitucional que restringe 
o direito de férias atinge essencialmente o próprio direito garantido pela 
Constituição. Tal restrição torna inexequível o direito já que, literalmente, prevê a 
perda do direito de férias daquele que exerce seu legítimo direito à licença para 
tratamento de saúde. 

Consta também do acórdão que a natureza jurídica da licença para 
tratamento de saúde é de período destinado ao restabelecimento das plenas 
condições físicas e mentais do servidor, assegurando-lhe o respeito à saúde, o que 
não pode ser confundido com pretensão a descanso remunerado (férias), razão 
pela qual não há que se falar em perda do direito a férias nos casos de 
afastamento em razão de licença médica. 

Em reforço argumentativo, o STF citou a Convenção 132 da OIT, 
ratificada pelo Brasil com status supralegal. A norma prevê que "as faltas ao 
trabalho por motivos independentes da vontade individual da pessoa 
empregada interessada tais como faltas devidas a doenças, a acidente, ou a 
licença para gestantes, não poderão ser computadas como parte das férias 
remuneradas anuais mínimas". 

É preciso deixar claro que o caso julgado envolvia lei municipal que 
previa disposição praticamente idêntica ao disposto no art. 133, IV, da CLT. 
Contudo, de todo modo, parece-me claro que as razões de decidir constantes do 
acórdão proferido no RE 593.448, em sede de RG, denunciam a flagrante 
incompatibilidade vertical do dispositivo celetista com a CR/88. 
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JURÍDICA CONTRATUAL 

CONTRATO DE TRABALHO  
  

Nossa organização preparou minuta de Contrato de Trabalho para que 
nossos clientes possam adequar a sua realidade empresarial.  Em havendo 
interesse, favor contactar a Sra. Monalisa de Melo Campos – Tel.:  2533-1262 – 
ramal 100 ou e-mail monalisa.campos@consultrab.com.br para encaminhamento 
da consulta a um advogado que atenderá sua solicitação. 

 ATENÇÃO MÁXIMA ADMINISTRATIVA! 
NOVOS SERVIÇOS À DISPOSIÇÃO DO CLIENTE 

Visando ampliar e melhorar nossos canais de atendimento, estamos 
colocando à disposição de nossos clientes mais alguns canais de comunicação. 

Abaixo informamos os novos serviços implantados: 
1 - financeiro@consultrab.com.br:     Consulta financeiro, pagamento, débitos, 
parcelamento de dívidas, alteração de cadastro, duvidas com nota fiscal, etc. 
2  -  sac@consultrab.com.br;  que visa a atender o cliente nas seguintes 
informações: 
1 – solicitação de peças processuais, tais como inicial, defesa, sentenças, acórdãos, 
etc; 
2 - Informações sobre data de audiência, horários, endereços, varas, etc 
3 - Esclarecimento de dúvidas sobre matéria jurídico trabalhista (parecer); 
3 – reclamações_sugestoes@consultrab.com.br :  

Um canal aberto para que o cliente possa manifestar sua opinião acerca 
do nosso trabalho, para que possamos melhor atendê-los e ao mesmo tempo 
receber sugestões para que possamos melhorar nosso atendimento. 

RECEBIMENTO DE NOVAS RECLAMAÇÕES – 
ORIENTAÇÕES PARA ENCAMINHAMENTO DAS 

INICIAIS PARA O ESCRITÓRIO 

mailto:monalisa.campos@consultrab.com.br
mailto:financeiro@consultrab.com.br
mailto:sac@consultrab.com.br
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Devido à ocorrência de instabilidade no PJE, acúmulo de tráfego, dentre 
outros problemas cotidianos, orientamos nossos clientes a procederem da 
seguinte forma ao receberem a notificação inicial: 

1 – Solicitar urgente a cópia da petição inicial ao escritório, caso a mesma não 
acompanhe a notificação; 

2- Encaminhar imediatamente a procuração, carta de preposição, rol de 
testemunhas e os documentos oficiais da parte autora, tais como: 

- ficha de registro; 
- contrato de trabalho se houver; 
- recibos de salários; 
- recibos de férias 
- controles de frequência; 
- comunicação de dispensa (carta de desligamento, aviso prévio, pedido de 
demissão); 
- TRCT; 
- comprovante de pagamento ou depósito das verbas rescisórias e da multa de 
40% sobre FGTS 
- Outros documentos que a empresa achar pertinente de acordo com a    inicial. 

Este procedimento muito contribui para o bom andamento dos trabalhos 
em relação à defesa à análise da documentação pelo advogado responsável pela 
defesa. 

ATENÇÃO MÁXIMA – CONTADORIA 
           

Comunicamos aos clientes que as guias elaboradas pelo escritório, ex: 
GPS, deverão servir apenas de modelo, devendo a empresa inserir o nome e o 
número do processo. 

Quando do pagamento da Guia de Previdência Social, tal informação 
deverá constar na SEFIP do mês de competência, a fim de que transtornos 
futuros não venham gerar ao empregador. 

PROCEDIMENTO NO PJE OBRIGATÓRIO POR LEI 
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Reiteramos aos clientes nossas solicitações quanto à necessidade de 
observância das regras e dos requisitos para apresentação de documentos através 
do Processo Judicial Eletrônico (PJ-e). Em síntese, estas são as exigências 
mínimas: os documentos devem ser separados em arquivos PDF de acordo com a 
matéria. Ex: Folhas ponto não podem estar no mesmo arquivo da ficha de 
registro. 

Cada arquivo PDF não pode possuir mais de 2.8mb, apesar de o sistema 
permitir a apresentação de documentos de até 3mb, na prática tem havido 
dificuldades para juntada quando o tamanho supera 2.8mb. Esclarecemos, ainda, 
que o mesmo documento pode ser dividido em dois ou mais arquivos. Ex: Caso o 
estatuto social da empresa supere 2.8mb, é possível dividi-lo em 2 arquivos, 
“estatuto social 1 parte.pdf” e “estatuto social 2 parte.pdf”. 

O nome de cada arquivo deve corresponder ao nome do documento. Ex: 
no documento de envio da ficha de registro, o arquivo deve se chamar “ficha de 
registro.pdf” (muito importante) e não “doc1.pdf” ou “scanner3949.pdf”. O 
envio de documento com nome de arquivo sem qualquer identificação pode 
causar confusão e dúvidas quando for juntado. 

Os documentos devem ser digitalizados sempre na vertical (modo 
retrato), em tamanho A4. 

PREVENÇÃO É O NOSSO COMPROMISSO 

IMPORTANTE 
PROTOCOLO INTERNO RTR 

  
Informamos que, para sua comodidade e segurança no envio de 

documentos, notificações, petições iniciais, mandados, citações e publicações, 
nossa sociedade criou os e-mails protocolo@consultrab.com.br e 
protocolortr@gmail.com. 

Neste sentido, solicitamos que os documentos acima citados sejam 
sempre enviados aos e-mails acima, restando certo que, em não sendo, não serão 
considerados como recebidos pela RTR CONSULTORES TRABALHISTAS. 

      

mailto:protocolo@consultrab.com.br
mailto:protocolortr@gmail.com
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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 pelo e-mail acima mencionado, 
para elaboração de defesa, acompanhada dos seguintes documentos: 
  

•PROCURAÇÃO; 

•ATOS CONSTITUTIVOS; 

DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DA DEFESA:  

• CONTRATO DE TRABALHO E ADITAMENTOS, FICHA DE REGISTRO, 
CONTROLE 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, 
I N D E P E N D E N T E M E N T E D E S O L I C I T A Ç Ã O , D E V E R Ã O , 
OBRIGATORIAMENTE, SER-NOS ENCAMINHADOS.  

Fundamental, também, encaminhar o rol de testemunhas juntamente 
com os documentos acima descritos, para que sejam arroladas no prazo.  
    

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

mailto:RTR@CONSULTRAB.COM.BR
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O PREPOSTO DA EMPRESA E SUAS TESTEMUNHAS DEVEM 

NECESSARIAMENTE COMPARECER A JUÍZO COM SUAS CARTEIRAS DE 
TRABALHO, QUANDO EMPREGADOS DA EMPRESA. 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 
   

PARA A SUA SEGURANÇA, AO ENTREGAR QUALQUER 
DOCUMENTO 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 designada, 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. CARLOS FREDERICO 
PALADINO 

Todo e qualquer acordo na Pauta ou Fora da Pauta, favor contactar o Dr. 
Carlos Frederico Paladino – Ramal 120, Thiago Pavão – Ramal 111 ou Silvana 
Guedes 110. 

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 profissionais 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 

mailto:rtr@consultrab.com.br
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O cliente, recebendo notificação judicial, deverá remetê-la imediatamente 
ao nosso escritório; o não atendimento isenta o escritório de qualquer 
responsabilidade.   

Avisamos aos nossos clientes que a funcionária Monalisa Campos – 
Ramal 100 é responsável pela comunicação, (via telefone e via e-mail), das 
audiências designadas, com antecedência, a fim de que haja segurança no 
conhecimento da pauta.   Caso nosso escritório não consiga contactá-lo, por 
favor, comunique-se com a funcionária acima citada, que a mesma ficará 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 notificado. 

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 Pedro Paulo ou Thiago Pavão, por meio do 
E-mail: pedro.paulo@consultrab.com.br, thiago.silva@consultrab.com.br, ou pelo 
telefone:  2533-1262 – Ramal 109 /111, para a referida atualização. 

ADVOCACIA e CLIENTES 

A Advocacia é uma das profissões mais antigas, pois remonta aos 
primórdios de 3.000 anos a.C., sendo também uma terapia nas relações humanas. 

Sua importância desperta para o advogado, clientes e magistrado, 
sentimentos de emoções, como dor, angústia, anseios e aflições em todo o curso 
regular do processo, sendo o Advogado em determinado momento, analista e 
psicólogo do cliente. 

Uma peculiaridade importante da advocacia é a plena liberdade do 
cliente na contratação de um advogado de confiança, pois, muitas vezes, por 
recomendação comparece ao escritório indicado por outro cliente que, 
provavelmente, tenha sido coroado com uma sentença favorável à postulação 
dos seus direitos após árdua e longa demanda judicial, sempre ombro a ombro. 

mailto:pedro.paulo@consultrab.com.br
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A atividade do Advogado transcende os limites de sua responsabilidade 
profissional, pois muitas vezes vivencia com o cliente seus problemas e aflições, 
sendo o porto seguro do cliente. 

Constitucionalmente, o advogado é imprescindível à administração da 
Justiça, e em seu Ministério Privado, presta serviço público (múnus público) 
exercendo uma função social. 

Outra peculiaridade que o público desconhece é que o advogado pode a 
qualquer tempo renunciar ao mandato (poderes outorgados na procuração), após 
comprovada notificação ao cliente (artigo 112 do Código de Processo Civil), caso 
não queira continuar na defesa daquele cliente, devendo sempre respeitar o pacto 
contratual, se houver.  No caso de renúncia após comprovada a notificação, o 
advogado ainda fica obrigado a responder por todos os atos do processo por 
mais 10 dias. 

 PREVENÇÃO, SOLUÇÃO, COMPROMISSO E COMPETÊNCIA, 
nossos objetivos nas defesas dos interesses dos clientes. 

 RTR CONSULTORES TRABALHISTAS S/C 

PALADINO ADVOGADOS ASSOCIADOS 

KLING E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS                                                                            


