
D E C L A R A Ç Ã O  

 

Eu  _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº. 

______________________, expedida por _______________________, inscrito (a) no CPF sob o 

nº.______________________________, residente e domiciliado (a) na Rua 

________________________, nº _____, bairro ___________________, cidade _________________, 

estado ________, CEP ________________, declaro, para os devidos fins, que autorizo que a MVB 

CONSULTORES ASSOCIADOS deposite   o   valor   referente   ao  crédito trabalhista  disponibilizado  

da falência da EKASA ESCRITÓRIO KRUTMAN ADMINISTRAÇÕES E ASSESSORIAS S/A., 

nos autos do processo nº. 0010271-96.1982.8.19.0001, no Banco___________________, Agência 

nº.___________________, Conta nº.____________________, (   )poupança (   )corrente. Sou o 

procurador(a) do Credor(a) __________________________- outorgado pela procuração anexa e com 

o n de selo ________. 

 

Declaro, ainda, sob as penas da Lei, que as informações acima são 

verídicas e de minha inteira responsabilidade. 

Rio de Janeiro,  de  de 2019. 

 

______________________________ 

CREDOR(A)/PROCURADOR(A) 

 
Telefone de contato (       ) __________________ E-mail: _____________________________ 

Obs.: só entraremos em contato em caso necessário e para comunicar o crédito efetuado. 

___________________________________________________________________________________ 

RECIBO DE QUITAÇÃO 

Recebi da EKASA ESCRITÓRIO KRUTMAN ADMINISTRAÇÕES E ASSESSORIAS S/A., nos autos 

do processo n° 0010271-96.1982.8.19.0001, em trâmite junto à 1° Vara Empresarial da Comarca da 

Capital, Rio de janeiro, a quantia de  R$______________________________________, esta 

referente ao crédito trabalhista, sendo que, todas as eventuais verbas acessórias decorrentes desta 

indenização, serão por mim honradas. 

Desta forma, dou a mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação 

para nada mais reclamar em juízo ou fora dele. 

Rio de Janeiro, _____________de ______________________ de 2019. 

Obs.: Este recibo só será válido com o comprovante do respectivo depósito 

 

                                           ______________________________  

                                            CREDOR(A) 

Reconheço que sou o (a) procurador(a) do credor(a) acima, cuja procuração se encontra anexa e 

com o n° de selo 

                                                   ______________________________ 

                                                                  PROCURADOR (A)             

 

 

 

Reconhecimento de firma 

por autenticidade 

Reconhecimento de firma 

por autenticidade 



 

 

O depósito somente será efetuado com a apresentação do espelho bancário 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

EX-FUNCIONÁRIO 

(    ) RG e CPF (    )CTPS (    ) ESPELHO DA CONTA BANCÁRIA  

(    ) PROCURAÇÃO (    ) RG e CPF do Procurador 

VIÚVA: 

(    ) RG e CPF do ex-funcionário (    )CTPS  (    ) RG e CPF da viúva  (    ) CERTIDÃO DE ÓBITO 

(    ) CERTIDÃO DE CASAMENTO  (    ) CERTIDÃO PREVIDENCIÁRIA 

(    )ESPELHO DA CONTA BANCÁRIA (    ) PROCURAÇÃO (    ) RG e CPF do Procurador 

 


