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INSTRUÇÕES 

(Cobrança ALE e Adicional de Insalubridade - 2013) 
 
 

Documentos necessários: 

(   ) RG/CPF ou CNH; 

(   ) Comprovante de residência; 

(   ) Holerite do mês de ingresso da Ação (atual);  

(   ) Holerites de Janeiro à Julho de 2013; 

 
Resumo:  

Esta Ação está sendo concedida amplamente pelo Judiciário, com 100% de êxito, 

a qual diz respeito a dois pagamentos não realizados pelo Governo em 2013, um 

referente ao ALE e outro referente ao Adicional de Insalubridade. 

Esclarece que, tais gratificações eram pagas sempre após dois meses de efetivo 

trabalho, ou seja, em março eram pagas as verbas referentes a janeiro e assim 

sucessivamente. Portanto, quando ocorreu a incorporação do Adicional de Local 

de Exercício instituído pela Lei Complementar nº 1.197/13, o Governo deveria ter 

pago o primeiro mês incorporado juntamente com o mês vencido das gratificações, 

porém isto não ocorreu, sendo assim, todas as ações propostas estão sendo 

julgadas procedentes. 

*Observações: Sem taxas iniciais, contrato de 20% no êxito. 
 
 

(11) 2241-2955 

 

Estamos à sua disposição também no WhatsApp: 

 

(11) 9 3145-6009 
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PROCURAÇÃO 
 

 
pelo instrumento de procuração, nomeia e constituem suas procuradoras, as advogadas 

DANIELLA GARCIA SANDES, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o n.º 190.404 e 

CLICIE RAPOSO RESENDE AZEVEDO, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o nº 

351.825, ambas com escritório na Rua Inglesa, 222, sala 23, Parada Inglesa, São Paulo, 

SP, CEP: 02245-020, a quem confere poderes para o foro em geral, com a cláusula ad-

judicia  et  extra, em  qualquer  Juízo, Instância  ou  Tribunal, podendo propor contra 

quem de direito as ações competentes e defendê-lo nas  contrárias, seguindo umas e 

outras, até final decisão, usando  dos recursos   legais   e  acompanhando-os, conferindo-

lhes, ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou 

acordos, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou  separadamente, podendo ainda, 

substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por 

bom, firme e valioso. 

Especialmente para o fim de ingressar com Ação de cobrança ALE (Fev/2013) e 
Insalubridade (Abril/2013) em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. 
 
 
 

______________________, ________ de _____________________de _________ 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

(assinatura) 
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DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 
(DECLARAÇÃO DE POBREZA) 

 

 

 
 

D E C L A R A para os devidos fins, nos termos das leis nº 1.060/50, com a nova 

redação atribuída pela Lei nº 7.510/86, ser hipossuficiente na acepção jurídica 

do termo, não possuindo recursos financeiros suficientes de saldar as custas 

processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, motivo pelo qual 

pleiteia-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 

 
 

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 
 
 
 
 
 

  ,  de  de 20  . 
 
 
 
   

(assinatura) 
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CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
 

 
 
CONTRATADA: Dra. DANIELLA GARCIA SANDES, brasileira, casada, inscrita na 
OAB/SP sob o nº 190.404, com escritório profissional na Rua Inglesa, n.º 222, sala 23, 

Parada Inglesa, São Paulo, SP, CEP: 02245-020. 

 
CLÁUSULA 1ª – OBJETO - O CONTRATANTE contrata os serviços profissionais do 
CONTRATADO para o fim deste intentar ação(ões), incidente(s) e ou quaisquer 

procedimento(s) judicial(is), e ou administrativos, competente(s) em defesa dos 

interesses do contratante. 

 
CLÁUSULA 2ª - REMUNERAÇÃO – O CONTRATANTE PAGARÁ HONORÁRIOS AO 
CONTRATADO SOMENTE EM CASO DE ÊXITO DA AÇÃO, com os honorários 
profissionais devidos ao CONTRATADO na ordem de 20% (vinte por cento) do valor 
bruto dos atrasados auferidos pelo(a) contratante, que serão pagos por Precatório ou 
RPV (requisição de pequeno valor), caso o(a) contratante obtenha êxito na ação, podendo 
o contratado reter os honorários contratados quando do recebimento do crédito do 
contratante, sejam eles recebidos judicial ou extrajudicialmente. 
 

a) Em caso de acordo extrajudicial ou judicial, também ficará acordado 

20%(vinte por cento), sobre o valor bruto do acordo estipulado entre as 

partes, sem prejuízo da sucumbência arbitrada; 

b) Os honorários advocatícios deste instrumento poderão ser exigidos na forma 

contratada da cláusula 2, imediatamente quando: houver composição 

amigável e se houver rescisão contratual por iniciativa do(a) contratante; 

 
CLÁUSULA 3ª – NATUREZA E VALIDADE - O presente instrumento contratual se 

constitui em título executivo extrajudicial, obrigando não só as partes contratantes, 

como ainda seus herdeiros e ou sucessores. 
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CLÁUSULA 4ª – RESCISÃO - MULTA – Na eventualidade dos serviços profissionais não 
prosseguirem por circunstâncias alheias aos CONTRATADOS ou em caso de lhes ser 

cassada a procuração sem justo motivo ou ocorrendo ato que viole os termos do 

presente contrato, reputar-se-á preservada a cláusula de remuneração dos 

CONTRATADOS proporcionalmente ao serviço advocatício prestado, respondendo o 

CONTRATANTE pelo reembolso de todas as despesas judiciais antecipadas, tudo com a 

devida correção monetária. 

 
CLÁUSULA 5ª – FORO – Elegem as partes o Foro da Comarca da Capital - SP, para 

dirimir quaisquer dúvidas e ou controvérsias advindas do presente contrato, em 

detrimento de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam. 

 
E assim, justos e acordados, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
 
 

______________________, __________ de _____________________ de __________ 
 
 
 
 

    
contratada contratante 

 


