PODER JUDICIARIO FEDERAL

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONA L DO TRABALHO DA 13 REGIAO
Coordenadoria de Feitos de 2" lnstan cia - CFE I-2
Av . Presidente Antoni o Carlos, 251 - 2" andar
Centro Rio de Janeiro 2002 00 10 RJ
Tel : 21 23806504

CERTIDAO DE FEITOS TRABALHISTAS

Em confor midade com

0

disposto na alinea "d" do artigo 714 da Consol idacao das Leis do Trabalho ,

Certifieo que nas ocorrencias de acoes distribu idas na jur isdicao deste Tribunal Regiona l do Trabalho da Primeira
Reqiao , no periodo de 22/01/2009 ate a 23/01/2014, CASA DE FRANCISCO DE ASSIS nao eonsta como Reu em nenhuma

ac;:ao.

.

E, para constar, eu , Celina Maria Souza de Santana Tec nico Judiciario , extra ! a presente CERTID.AO, que lida a
achada conforme , vai datada e assinada pelo responsavel ,

Emolumentos de R$ 5,53

nos termos do Artigo 789-8 da Consolidacao das Leis do Trabalho .
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-i:1~yr Go
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Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2014
,,/~

lart(.GUimarae: - )

Coordenador

ATEN<;:.AO : A presente CERTID.AO foi extraida do Sistema de Acompanhamento de Processos e lavrada de aeordo com os
dados fornecidos pelo requerente, inclusive quanta aos earaeteres utilizados para a escrita , nao sendo de responsabilidade
do emitente qualquer erro originado a partir do requerimento formulado pelo interessado.
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PODER JUDICIARIO FEDERAL

JUSTICA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO
Coordenadoria de Feitos de 1a lnstancia - CFEI-1
Rua do Lavradio, 132 - Terreo
Lapa Rio de Janeiro 20230070 RJ
Tel : 21 23805601

CERTIDAO DE FEITOS TRABAlHISTAS

Em conformida de com

0

disposto na alinea "d" do artigo 714 da Consoi idacao das Leis do Trabalho,

Certifico que , nas ocorrencias de acoes distribu idas na jurisdicao das Varas do Trabalho do Rio de Janeiro, no periodo
de 01/01/2008 a 24/01/2014, Casa de Francisco de Assis nao consta como Reu em nenhuma acao ,
E, para constar , eu, Eliza Maria de Andrade Franca Tecnico Judiciario, extrai a presente CERTIDAO, que lida a achada
conforme , vai datada e assinada pelo responsavel .

Emolumentos de R$ 5,53

nos termos do Artigo 789-8 da Consolidacao das Leis do Trabalho.

r

'Eliza

. tanca

Tee co Ju iciario

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2014

476
\ s usana Cru Machado
\

Chefe de Divisao

ATENyAO: A presente CERTIDAO foi extraida do Sistema de Acompanhamento de Processos e lavrada de acordo com os
dados fornecidos pelo reque rente, inclusive quanta aos caracteres utilizados para a escrita , nao sendo de responsabilidade
do emitente qualquer erro originado a partir do requerimento formulado pelo interessado.
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