Despacho judicial hi-tech
expedido em São Paulo
Despacho hi-tech expedido no Fórum Regional de Santo Amaro.
Fico imaginando meu pai, que também era advogado (de número 14
mil e pouco, em São Paulo, isto significa uma OAB antiga),
lendo este despacho. Com certeza recorreria ao filho para que
traduzisse o que fora informado. É, os tempos são outros…
Aprecie!
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