
Ficha de Entrevista

AÇÃO DAS 
PERDAS DO FGTS

DATA:                  /              / 2013

Pedir:
1. Tutela antecipada          2. Prioridade na tramitação            3. AJG             4. Problema de saúde 5. Aposentado

Dados do cliente

NOME:

ASSOCIADO(A) APCEF/RS?   (    ) SIM             (    ) NÃO

Endereço: Nº:

Bairro: Cidade: CEP:

Data de nascimento:             /           / 19 Estado Civil:                                  

E-mail:
Nome da pessoa 
para recados:

Tel. 1: Tel. 2:

RG: Filhos (   ) sim    (    ) não Profissão:

CPF:

Conta Corrente: Agência: Banco:

Dados da parte adversa

Nome:

Endereço: Nº:

Bairro: Cidade: CEP:

Telefone: CPF/CNPJ

Descrição fática
Verificar se o trabalhador já sacou o FGTS no período a partir de 1999 até o momento.

 
No caso de já ter sacado, verificar o motivo nos termos do artigo 20 da Lei 8.036/90: rescisão contratual, aposentadoria, 
compra de casa própria, 03 anos ininterruptos sem opção pelo regime do FGTS.

Tendo sacado em razão de rescisão contratual, verificar se esta foi imotivada, por justa causa, pedido de demissão. Além 
disso, informar quantas rescisões foram feitas neste período.

Dados da Entrevista

Local do atendimento:   □ Escritório   □ Sindicato Entrevistado por:
□ Sócio   □ Não sócio   Categoria/Sindicato:
Honorários:  Cliente indicado por:
Tipo de Ação:   □ 

DE ACORDO: .

_____________________________ _______________________________
CONTRATANTE                                                          CONTRATADA



 
 

 

CONTRATO DE HONORÁRIOS 
 

 

PARTES - PAULO CEZAR LAUXEN, ARTHUR ORLANDO DIAS FILHO, JORGE AIRTON 
BRANDÃO YOUNG, JEVERTON ALEX DE OLIVEIRA LIMA, inscritos na OAB/RS sob os nºs 
29.160, 40.806, 31.684, 45.412, todos integrantes da Sociedade Civil YOUNG, DIAS, LAUXEN  
& LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS – Assessoria Jurídica, inscrita na OAB/RS sob o  
número 1.639 e no CNPJ 04.565.418/0001-05, com sede e escritório profissional na  
Rua Primeiro de Março, 113, sala 101, em São Leopoldo, RS, denominada CONTRATADA  
e __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________, denominado apenas CONTRATANTE. 
 
SERVIÇOS: Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos de advocacia 
e assessoria jurídica pela CONTRATADA para prestar assessoria jurídica e ajuizamento de ação 
judicial e negociações extrajudiciais. 
 
EXECUÇÃO/CUSTAS: O contratante neste ato, ciente das suas obrigações quanto a fatos e 
documentos necessários. responsabilizar-se-á pelo fornecimento e instrumentalização das 
provas e testemunhas necessárias ao bom andamento dos serviços supra-referidos, ficando a 
seu encargo eventuais gastos com custas e demais despesas processuais. Nesse sentido, 
quaisquer despesas porventura desembolsadas pelos contratados, serão ressarcidas pelo 
contratante. 
 
REMUNERAÇÃO: Os honorários advocatícios devidos pelo CONTRATANTE à contratada em 
remuneração aos serviços contratados serão o equivalente a 15% (Quinze por cento) sobre o 
resultado total bruto da ação, ou seja, incluindo os impostos fiscais e previdenciários (IRRF e 
INSS). Bem como a integralidade das parcelas vencidas que serão pagos em uma única parcela. 
Reverterão também para os contratados, além dos valores ajustados, os honorários assistenciais 
e de sucumbência eventualmente havidos no feito nos termos do artigo 23 da Lei 8906/94 e 
artigo 35, §1º do Código de Ética da OAB. Em caso de revogação, serão exigíveis os honorários 
ora contratados, com base no valor estimado para a causa. 
 
  Os valores pactuados que dizem respeito à ação judicial contratada, não 
inclui honorários devidos em eventuais processos incidentes ou correlatos, mesmo que digam 
respeito à matéria ali discutida, os quais deverão ser contratados em separado. 
 
 
ASSISTENTE TÉCNICO: Pagará o CONTRATANTE, em remuneração aos serviços técnicos do 
perito assistente contábil no valor de 02% (Dois por cento) sobre o valor havido no processo. 
 
 
FORO: As partes elegem o foro de São Leopoldo para a solução de qualquer controvérsia. Fica 
desde já eleita a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul, a quem 
conferem as partes poderes de árbitro, para dirimir qualquer dúvida acerca da forma de 
execução dos serviços. 
 
CASOS OMISSOS: Os casos omissos porventura surgidos serão dirimidos pelas partes, em 
comum acordo. 
 

 
 

Porto Alegre,_____ de ______________ de _______. 
 
 
______________________________________            _________________________________ 
CONTRATANTE                                                             CONTRATADA 



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

OUTORGADOS: PAULO  CEZAR  LAUXEN,  JEVERTON  ALEX  DE 
OLIVEIRA LIMA, ARTHUR ORLANDO DIAS FILHO, JORGE AIRTON 
BRANDÃO YOUNG,  inscritos na OAB/RS sob os nºs  29.160,  45.412, 40.806, 
31.684,  atuantes  na  Sociedade  Civil  YOUNG,  DIAS,  LAUXEN  &  LIMA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS – Assessoria Jurídica, inscrita na OAB/RS sob o 
número 1.639 e no CNPJ 04.565.418/0001-05, com sede e escritório profissional na 
Rua Primeiro de Março, 113, sala 101 e 401, em São Leopoldo, RS, CEP 93.010-210, 
a fim de que defendam os interesses do mandante, em conjunto ou separadamente, 
podendo, inclusive, substabelecer.

PODERES: Por meio deste documento particular de mandato o outorgante nomeia 
e constitui os seus procuradores outorgando-lhes todos os poderes para o foro em 
geral constantes na cláusula ad judicia e extra judicia, em qualquer Juízo, Instância 
ou  Tribunal,  para  ajuizar  e  representar  em  ação  judicial,  mais  os  especiais  de 
reconhecer  a  procedência  do  pedido,  desistir,  renunciar,  firmar  compromissos, 
promover  acordo,  declarar,  transigir,  receber,  contestar,  dar  quitação,  recorrer, 
receber diretamente o valor dos honorários advocatícios contratados nos termos do 
artigo 22, §4º da Lei 8906/94 EOAB, substabelecer, em todo ou em parte, podendo 
agir em conjunto ou separadamente para o cumprimento do presente mandato.

FINALIDADE: Para propor ação judicial de revisão da correção do FGTS contra a 
Caixa  Econômica  Federal  –  CEF,  podendo  perante  esta  requerer 
administrativamente os extratos analíticos discriminados a partir do ano de 1999.

Porto Alegre, ____ de ______________ de _____.

 ________________________________________



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins e sob as penas da lei, para fins de obtenção do benefício 
da gratuidade da justiça,  que sou pobre,  na acepção legal  do termo, e  que não tenho 
condições  nem  meios  de  arcar  com  o  pagamento  de  custas,  despesas  processuais, 
honorários advocatícios e periciais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, que é 
composta de __ dependente(s).

 Porto Alegre, ____ de ______________ de _____.

 ________________________________________



Solicitação de Extrato de Conta Vinculada do FGTS

Grau de sigilo
#00

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Ag      /UF

Senhor(a) Gerente

1 - Solicito o fornecimento de extrato da(s) conta(s) FGTS abaixo relacionadas:

  Empresa   Fins Rescisórios X Analítico   Simples conferência

1.1- Dados do Empregador

Razão Social do Empregador: CNPJ/CEI:

           

1.2- Dados do Trabalhador ( Para solicitação pelo empregador dispensa o preenchimento do  campo CNPJ)

Nome: 
     

CNPJ Empregador: Inscrição PIS/PASEP Data Admissão
               /    /     

Nome: 
     

CNPJ Empregador: Inscrição PIS/PASEP Data Admissão
               /    /     

Nome: 
     

CNPJ Empregador: Inscrição PIS/PASEP Data Admissão
               /    /     

Nome: 
     

CNPJ Empregador: Inscrição PIS/PASEP Data Admissão
               /    /     

Nome: 
     

CNPJ Empregador: Inscrição PIS/PASEP Data Admissão
               /    /     

2 - Seguem dados complementares para contato:

Telefone Ramal Responsável E-mail

                       

Documentos em anexo:

     

       ,    de       de     
Local/data

  
_____________________________________________________

Assinatura/CI

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)
caixa.gov.br

31.446 v003   micro




