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FICHA DE ATENDIMENTO 
 

Advogado: ____________________________ 
 

Nome:_________________________________________________________ 

Naturalidade:___________________ Estado Civil:______________________  

Data de Nasc.: ______/_____/______ CPF:____________________________ 

Tipo de doc.: ________ Nº:___________________ Órgão Exp.:____________ 

Data de Exp.:____/_____/____ UF.:_____ Tel Res.:____________________ 

Tel Com.:________________________ Cel:___________________________ 

Endereço Res.:___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

____________CEP:_______________E-mail:_________________________ 
Vínculo Empregatício: (  ) Estado de Goiás (  ) Município?______________________  

1- Matrícula Servidor(a) :__________________Senha Contracheque:_____________ 

(Local): ___________________Cargo:________________ Admissão:___/___/____ 

2- Matrícula Servidor(a) :__________________Senha Contracheque:_____________ 

(Local): ___________________Cargo:________________ Admissão:___/___/____ 

Resumo do Atendimento:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Ações desejadas (marcar com X): 

 

 

 

Autorizo o encaminhamento ao Escritório em ____/____ / ____. 

 

________________________________________ 

- Assinatura – 

X OBJETO X OBJETO X OBJETO 

  Abono de Permanência   Diferenças de 13º salário   
Prêmio de Incentivo a Produtividade - 

Cedido 

  Aposentadoria Especial   Difícil Acesso   Progressão/letras 

  Adicional Noturno   Enquadramento   Quinquênios 

  Cartão Consignado   Empréstimo Consignado   Vale Alimentação / Cedido 

  Data-base 2018 (Goiânia)   Insalubridade    

  Desvio de função   Gratificação de Titulação     
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CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Contratante:____________________________________________________________________________

Naturalidade:___________________ Estado Civil:___________________ CPF:____________________ 

Tipo do documento: _________________ Nº:_______________________ Órgão Exp.:_______________  

Data de Exp.: ____/____/_____ UF.:_____ Tel.: (__)__________________ Cel.:(__)__________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________________

_______________________________________________E-mail:_________________________________, 

Contratado: Dr. ROBERTO GOMES FERREIRA, brasileiro, casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do 

Brasil, Seção Distrito Federal sob o nº. 11.723, e na Seção de Goiás sob o nº 23.966-A, com escritório na Avenida T-12, com 

Rua T-37, Quadra 123, Lotes 17 e 18, Ed. Connect Park Business, Salas 1801/1806, Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP 74.230-

025. Ficam contratados entre as partes acima qualificadas como CONTRATANTE e CONTRATADO os serviços 

profissionais e os honorários advocatícios a seguir descritos: Cláusula 1ª. O CONTRATADO proporá e acompanhará, na 

forma e dentro dos limites estabelecidos neste contrato, ação judicial visando a condenação da -

_________________________________________________________ em diversos pleitos, observando os direitos, em favor 

do (a) CONTRATANTE. Cláusula 2ª. A título de honorários advocatícios, o CONTRATADO receberá 15% (quinze por 

cento) incidente sob o valor da condenação, em razão da ação judicial retro mencionada, incluindo-se principal, juros e 

correção monetária, mesmo que haja acordo, transação ou desistência da ação. Cláusula 3ª. O CONTRATANTE autoriza o 

CONTRATADO a reter os Honorários contratuais estabelecidos na Cláusula 2ª. Cláusula 4ª. Na hipótese de acordo judicial 

ou extrajudicial, será devido pelo CONTRATANTE o pagamento dos honorários advocatícios previstos na cláusula 2ª sobre 

o valor acordado. Cláusula 5ª. Caso ocorra cessação do mandado judicial relativo à ação judicial a que se refere este contrato, 

e tal cessação se dê por revogação imposta pelo (a) CONTRATANTE, sem que haja culpa do CONTRATADO, serão 

devidos integralmente os honorários advocatícios ajustados neste contrato. Cláusula 6ª. Se, em razão de renúncia, ocorrer 

cessação do mandato judicial relativo à ação judicial a que se refere este contrato, o CONTRATADO terá direito aos 

honorários advocatícios estabelecidos neste contrato, proporcionais ao trabalho exercido, sendo de 1/3 antes da prolação de 

Sentença, 2/3 após eventual decisão de segundo grau e 3/3 após o trânsito em julgado. Cláusula 7ª. Fica a critério do 

CONTRATADO decidir acerca da conveniência da adoção de medidas judiciais, inclusive no que diz respeito ao 

oferecimento de recursos. Cláusula 8ª. O CONTRATANTE fica ciente que parte da prestação de serviços advocatícios é 

subsidiada pela entidade sindical representativa de sua categoria, razão pela qual, na hipótese de desfiliação ou qualquer outra 

forma de cessação do vínculo jurídico entre o CONTRATANTE e a entidade, implicará na majoração da alíquota prevista 

na cláusula 2ª para 30% (trinta por cento). Cláusula 9ª. Fica eleito o foro de Goiânia, para dirimir qualquer questão relativa 

a este contrato. Por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente, em duas vias, de igual teor e forma, uma para 

cada parte. 

 

____________, _____ de ____________________ de ______. 

 

_________________________________________                    __________________________________________  

Contratado.: ROBERTO GOMES FERREIRA                                                      Contratante  

OAB............: 11.723/DF e 23.699A/GO                                            CPF.............:_______________________________ 

Testemunha:______________________________________                Testemunha:_______________________________________ 

Assinatura..:______________________________________                            Assinatura..:_______________________________________ 
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA 

 

OUTORGANTE:__________________________________________________

Nacionalidade:_________ Naturalidade:____________ Estado Civil:__________  

CPF:__________________ Tipo do doc.: _________ Nº:____________________ 

Órgão Exp.:_______________  Data de Exp.: ______/______/______UF.:______ 

TEL.:__________________________CEL.:_____________________________ 

Endereço:_________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________E-mail:_________________________________ 

OUTORGADO: ROBERTO GOMES FERREIRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o nº 11.723/DF e 23.699A/GO, com escritório na 

Avenida T-12 com Rua T-37, quadra 123, Lotes 17/18, Setor Bueno – St. Bueno – 

Goiânia/GO, CEP: 74230-025. PODERES: Poderes para foro em geral (cláusula ad judicia), 

em qualquer juízo, instância ou Tribunal, incluindo poderes para ajuizar/impetrar Ação 

Rescisória e/ou Mandado de Segurança, bem como os poderes especiais para confessar, 

desistir, acordar, transigir, negociar, receber e dar quitação, levantar alvará, 

substituir/representar a parte em audiência, com amparo no artigo 334, § 9° e § 10° do Código 

de Processo Civil, e substabelecer com ou sem reservas os poderes ora conferidos.  PODERES 

ESPECÍFICOS: A presente procuração outorga aos Advogados acima descritos, os poderes 

especiais para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 

desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar compromissos ou acordos, 

receber valores, dar e receber quitação, receber e dar quitação, levantar ou receber RPV e 

ALVARÁS, pedir a justiça gratuita e assinar declaração de hipossuficiência econômica, em 

conformidade com a norma do art. 105 da Lei 13.105/2015. 

 

Goiânia-GO, ________ de__________________ de ______. 

 

_________________________________________ 

- Outorgante – 
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DECLARAÇÃO  

DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 

 

O(A) Declarante,___________________________________________________ 

Naturalidade:_______________________ Estado Civil:____________________ 

CPF:____________________ Tipo do doc: _________ Nº:__________________   

Órgão Exp.:___________________  Data de Exp.:_____/_____/______UF.:____ 

TELEFONE:______________________ CELULAR:______________________ 

Endereço:_________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________________________________________, declaro que 

não posso suportar as despesas processuais decorrentes desta demanda sem 

prejuízo do meu próprio sustento e de minha família, sendo, pois, para fins de 

concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1.060/50, bem 

como do art. 98 do Código de Processo Civil, por ser pobre no sentido legal da 

acepção.  

 

Goiânia-GO, ________ de__________________ de ______. 

 

 

 

_________________________________________ 

- Declarante – 
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DECLARAÇÃO IR 

 

Nome:___________________________________________________________

Nacionalidade:____________________ Estado Civil:______________________ 

CPF:_____________________ Tipo do doc.: ________ Nº:_________________ 

Órgão Exp.:_________________  Data de Exp.:_____/_____/_______UF.:_____ 

TELEFONE:_______________________CELULAR:_____________________ 

Endereço:_________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

Com a edição da Instrução Normativa RFB nº 864/2008, de 25 de julho de 

2008, deixou de existir a Declaração Anual de Isento, a partir do ano de 2008.  

 

Por esta razão, declara para todos os fins de direito que se enquadra na 

condição de Isento do Recolhimento do Imposto de Renda de Pessoa Física, 

conforme o artigo 1º da Lei 7.115 de 29 de Agosto de 1983. 

 

Goiânia-GO, ________ de__________________ de ______. 

 

 

_________________________________________ 

- Declarante – 
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DECLARAÇÃO 

 

Eu,______________________________________________________________

_____________________, portadora do CPF _______________________ e RG 

____________________________, declaro para eventual depósito decorrente de 

demanda judicial as informações sobre minha conta bancária. 

 

Banco:________________________ 

Agência:_______________________ 

Nº da Conta:____________________ 

Operação:______________________ 

Tipo: Corrente (   ) Poupança (   ) 

 

Estou ciente de que, havendo qualquer alteração nas informações acima 

prestadas, devo informar o escritório imediatamente. 

 

 

Goiânia-GO, ________ de__________________ de ______. 

 

 

_________________________________________ 

- Declarante – 


