
Apresentação de Serviços Jurídicos  em Matéria Tributária 

Indevida Contribuição Previdenciária 
Sobre seu terço de férias
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Resumo: 

Propositura de ação judicial visando reconhecer 
a ilegalidade da cobrança do INSS sobre o 1/3 de 
Ferias e a devolução dos valores pagos nos últimos 
5 anos devidamente corrigidos
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Olá Amigo Servidor Público, você tem Nosso 
Respeito e Admiração, uma vez que as Mais 
Importantes Instituições que integram os 3 
Poderes, dependem de você para Existir

1. Você está pagando algo 
que NÃO DEVE!

“Você e a sua dedicação são a chave da 
nossa Administração Pública!”

Por isso, você não pode continuar a pagar aquilo 
que você NÃO DEVE e NÃO É DIREITO LHE 
COBRAR.

Você nesse Momento, está sofrendo um Ataque 
aos seus Direitos, e pagando o que não deve. 

Tanto o STF como STJ já pacificaram seu Direito, 
porém a fazenda agindo contrario a tudo, ignora 
tal fato.
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Amigo Servidor Público já 
está Consolidado pelo 
STF (Supremo Tribunal 

Federal),  e STF que o Servidor 
Público só Contribuirá para 
o Regime da Previdência 
Social, as parcelas que são de 
Natureza Salarial e de que de 
fato tenham a remuneração 
e contraprestação, porém 
as parcelas de natureza 
indenizatória, não incorporam 
o Regime da Seguridade, 
próprio de cada esfera (Federal, 
Estadual e Municipal), e não 
deveram sofrer descontos 
previdenciários.

a. E isso vale exatamente para 
o Terço Constitucional de 
Férias!

b. A Constituição 
Federal assegurou aos 
trabalhadores, do setor 
público ou privado, o direito 
a perceber, após o período 
de um ano, o gozo de férias 
remuneradas com o valor 
do salário/vencimento 
normal, acrescido de 1/3. 

2. Direito Violado e o ILEGAL 
incidência de Descontos 
Previdenciários sobre o Terço de 
Férias
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c. A Intenção sempre foi 
assegurar ao Servidor a 
possibilidade de gozo de 
suas férias sem prejuízo 
de seus compromissos 
regulares que detém com 
o seu salário/vencimento, 
de modo a lhe compensar 
por um longo período de 
desgaste contínuo em suas 
atividades.

d. Assim a muito que entende-
se que o Adicional de 
Férias ou 1/3 de Férias não 
tem qualquer natureza 
salarial ou remuneratória, 
mas é nitidamente uma 
indenização por esse 
período.

e. Infelizmente você está 
sofreste o Desconto 
Previdenciário sobre seu 1/3 
de férias, o que é totalmente 
ilegal e já reconhecido pelos 
tribunais su-periores.



6

TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

FEDERAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TERÇO CONSTITUCIONAL 

DE FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - 

ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO 

NO PRETÓRIO EXCELSO. 1. A Turma Nacional de Uniformização de 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais firmou entendimento, 

com base em precedentes do Pretório Excelso, de que não incide 

contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 2. A 

Primeira Seção do STJ considera legítima a incidência da contribuição 

previdenciária sobre o terço constitucional de férias. 3. Realinhamento 

da jurisprudência do STJ à posição sedimentada no Pretório Excelso de 

que a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional 

de férias, verba que detém natureza indenizatória e que não se incorpora 

à remuneração do servidor para fins de aposentadoria. 4. Incidente de 

uniformização acolhido, para manter o entendimento da Turma Nacional 

de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, 

nos termos acima explicitados. (Petição nº 7.296-PE, 1ª Seção, relatora 

3. A discussão acerca da incidência de 
contribuição previdenciária sobre o terço 
constitucional de férias foi pacificada por 
ambos os Tribunais Superiores (STF e STJ), 
como se vê do seguinte julgado:
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Min. Eliana Calmon, DJe 10.11.2009) TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO 

- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERÇO CONSTITUCIONAL DE 

FÉRIAS - NATUREZA JURÍDICA - NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO - 

ADEQUAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO ENTENDIMENTO FIRMADO 

NO PRETÓRIO EXCELSO. 1. A Primeira Seção do STJ considera legítima a 

incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional 

de férias. Precedentes. 2. Entendimento diverso foi firmado pelo STF, a 

partir da compreensão da natureza jurídica do terço constitucional de 

férias, considerado como verba compensatória e não incorporável à 

remuneração do servidor para fins de aposentadoria. 3. Realinhamento 

da jurisprudência do STJ, adequando-se à posição sedimentada no 

Pretório Excelso. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1159293 / 

DF, RECURSO ESPECIAL, 2009/0194091-7, Ministra ELIANA CALMON) 

TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO 

DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 1. A Primeira Seção, 

ao apreciar a Pet 7.296/PE (Relatora Ministra Eliana Calmon, Dje de 

10.11.2009), acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

para afastar a aplicação de Contribuição Previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg na Pet 

7206 / PE, AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO, 2009/0071118-0, Ministro 

HERMAN BENJAMIN, julgado em 10/02/2010).
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a. É entendimento seguro, 
vêm da instância final, mas 
infelizmente nem Governo 
Federal, tão pouco a União, 
irão atras de você, para 
te devolver ou deixar de 
cobrar, caberá a você tomar 
essa atitude.

b. Todas as Instâncias 
Judiciárias do Brasil estão 
ao seu Favor. Você vai 
conseguir sim, deixar de 
pagar esse tributo indevido, 
além de resgatar os 
Últimos 05 anos anterior ao 
processo judicial, e o tempo 
que levará o processo, será 
computado no cálculo. 

c. Contudo nada disso 
acontecerá, e esse 
documento não poderá te 
gerar qualquer valor, se você 
não nos der a confiança 
para AGIR em SEU NOME e 
na sua DEFESA.

4. Da Segurança do Tema e os Julgamentos

a. Amigo Servidor hoje em 
dia é tão difícil, qualquer 
redução tributaria ou 
incentivo fiscal, e do 
contrário só no deparamos 
com aumentos. Sao 
raras as vezes, que você 
é beneficiado com a 
possibilidade de deixar de 
pagar um contribuição, e 
ainda resgatar os últimos 
05 anos de valores pagos, 
devidamente corrigi e ainda 
pela Taxa SELIC.

b. Muitas vezes sabemos, o 
quanto as margens dos 
negócios estão diminuídas, 
mas imagine você poder 
receber uma verdadeira 
poupança judicial, sobre 

algo que é exclusivamente 
seu, e ainda deixar de pagar 
essa contribuição, podendo 
destinar essa margem 
para seu negocio, ou vida 
pessoal.

c. E esse tema está 
amplamente decidido, 
por todas as instâncias, 
trazendo total segurança 
para você. Ou seja para 
você Servidor Publico, o 
desconto providenciaria 
sobre o 1/3 de férias  é 
INDEVIDO, devendo deixar 
de ser recolhido e ainda ser 
indenizado os últimos 05 
anos pagos.

d. Nesse sentindo O STJ julgou 
pela Sistemática do Recurso 
Repetitivo o RE 566.621/
RS, da Empresa Gaúcho 
HIDROJET, e unificou de 
vez a questão para todo o 
Território Nacional, aplicável 
tanto aos Servidores 
Públicos, Empregadores e 
Empregados.
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PROCESSUAL CIVIL.  RECURSOS ESPECIAIS.  TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN-
CIÁRIA A CARGO DA EMPRESA.  REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A 
RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIO-
NAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDEN-
IZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.

1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.

1.1 Prescrição.

O Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 566.621/RS, Tribunal Pleno, Rel.  Min.  Ellen  Gracie, DJe de 
11.10.2011), no regime dos arts.   543-A e 543-B do  CPC  (repercussão  geral),  pacificou entendimento no 
sentido de que, “reconhecida a inconstitucionalidade art.  4º,  segunda  parte,  da  LC  118/05, considerando-
se válida a aplicação  do  novo  prazo  de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após  o decurso da vacatio 
legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de  junho  de 2005”. No âmbito desta Corte, a questão em comento 
foi apreciada  no  REsp 1.269.570/MG (1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.6.2012), sub-
metido ao regime do art. 543-C do CPC, ficando  consignado  que,  “para  as  ações  ajuizadas  a  partir de 
9.6.2005,  aplica-se  o  art.  3º,  da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos 
tributos sujeitos a lançamento por  homologação  em  cinco anos a partir do pagamento antecipado de 
que trata o art. 150, § 1º, do CTN”.

1.2 Terço constitucional de férias.

No  que  se  refere  ao  adicional  de  férias  relativo  às  férias indenizadas, a não incidência de contribuição 
previdenciária decorre de  expressa  previsão  legal (art. 28, § 9º, “d”, da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 
9.528/97).

Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância   possui  natureza  indeni-
zatória/compensatória,  e  não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é  
possível  a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa).  A  Primeira  Seção/STJ,  no  julga-
mento do AgRg nos EREsp 957.719/SC  (Rel.  Min.  Cesar  Asfor  Rocha,  DJe  de  16.11.2010), ratificando   en-
tendimento  das  Turmas  de  Direito  Público  deste Tribunal,  adotou  a seguinte orientação: “Jurisprudência 
das Turmas que  compõem  a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar  a  contribuição 
previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas contratados por empresas privadas”.

1.3 Salário maternidade.

O salário maternidade tem natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei 
6.136/74) não tem o condão de mudar sua  natureza.  Nos termos  do  art.  3º da Lei 8.212/91, “a Previdência  
Social  tem  por  fim  assegurar aos seus beneficiários meios  indispensáveis  de  manutenção,  por  motivo 
de incapacidade, idade  avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de   família   e  
reclusão  ou  morte  daqueles  de  quem  dependiam economicamente”. O fato de não haver prestação de 
trabalho durante o período de afastamento da segurada empregada, associado à circunstância de a mater-
nidade ser amparada por um benefício previdenciário, não autoriza conclusão no sentido de que o valor 
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recebido tenha natureza indenizatória ou compensatória, ou seja, em razão de uma contingência (materni-
dade), paga-se à segurada empregada benefício previdenciário correspondente ao seu salário, possuindo 
a verba evidente natureza salarial. Não é por outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2º, da Lei 8.212/91 
dispõe expressamente que o salário maternidade é considerado salário de contribuição.   Nesse contexto, 
a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, no Regime Geral da Previdência 
Social, decorre de expressa previsão legal.

Sem embargo das posições em sentido contrário, não há indício de incompatibilidade entre a incidência da 
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a Constituição Federal. A Constituição Federal, 
em seus termos, assegura a igualdade entre homens e mulheres  em  direitos  e obrigações (art. 5º, I). O art. 
7º, XX, da CF/88 assegura proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, 
nos  termos  da  lei.  No que se refere ao salário maternidade, por opção do legislador infraconstitucional, 
a transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante o período de afastamento, constitui 
incentivo suficiente para assegurar a proteção ao mercado de trabalho da mulher. Não é dado ao Poder 
Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo, a fim estabelecer política protetiva mais 
ampla e, desse modo, desincumbir o empregador do ônus referente à contribuição previdenciária inci-
dente sobre o salário maternidade, quando não foi esta a política legislativa.

A incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade encontra sólido amparo na juris-
prudência deste Tribunal, sendo oportuna a citação dos seguintes precedentes: REsp 572.626/BA, 1ª  Turma, 
Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.9.2004; REsp 641.227/SC, 1ª  Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 29.11.2004; 
REsp 803.708/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 2.10.2007; REsp 886.954/RS, 1ª Turma,  Rel.  Min.  
Denise  Arruda,  DJ  de  29.6.2007; AgRg no REsp 901.398/SC,  2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 
19.12.2008;

REsp  891.602/PR,  1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 21.8.2008;  AgRg  no REsp 1.115.172/RS, 
2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins,  DJe  de 25.9.2009; AgRg no Ag 1.424.039/DF, 2ª Turma, Rel.

Min. Castro Meira,  DJe  de  21.10.2011;  AgRg  nos  EDcl  no REsp 1.040.653/SC,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Arnaldo  
Esteves Lima, DJe de 15.9.2011;  AgRg  no REsp 1.107.898/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 
de 17.3.2010.

1.4 Salário paternidade.

O salário paternidade refere-se ao valor recebido pelo empregado durante os cinco dias de afastamento 
em razão do nascimento de filho (art. 7º, XIX, da CF/88, c/c o art. 473, III, da CLT e o art. 10, § 1º, do ADCT). 
Ao contrário do que ocorre com o salário maternidade, o salário paternidade constitui ônus da empresa, ou 
seja, não se trata de benefício previdenciário.  Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é 
legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário paternidade. Ressalte-se que “o salário-
paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença remunerada prevista constitucionalmente, não se 
incluindo no rol dos benefícios previdenciários” (AgRg nos EDcl no REsp 1.098.218/SP, 2ª Turma, Rel. Min. 
Herman Benjamin, DJe de 9.11.2009).

2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
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2.1 Preliminar de ofensa ao art. 535 do CPC.

Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao 
art. 535 do CPC.

2.2 Aviso prévio indenizado.

A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título 
de indenização, que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, 
não ensejam a incidência de contribuição previdenciária.

A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem 
justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.  
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspon-
dentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, 
§ 1º, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indeni-
zado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura rescisão contrat-
ual com a antecedência mínima estipulada na Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 
12.506/2011).  Dessarte, não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela 
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, “se o aviso prévio 
é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à dis-
posição do empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância 
de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba” (REsp 1.221.665/PR, 1ª Turma, Rel. Min.

Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).

A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as 
lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento.

Precedentes:  REsp  1.198.964/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,  DJe  de  4.10.2010; REsp 
1.213.133/SC, 2ª Turma, Rel. Min.

Castro  Meira,  DJe  de  1º.12.2010;  AgRg  no REsp 1.205.593/PR, 2ª Turma,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  
DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves,  DJe  de 22.2.2011;  
AgRg  no  REsp  1.220.119/RS,  2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.

2.3  Importância  paga  nos  quinze  dias  que  antecedem o auxílio- doença.

No  que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias  consecutivos  ao  do  afasta-
mento  da  atividade por motivo de doença,  incumbe  ao  empregador  efetuar o pagamento do seu salário 
integral  (art.  60, § 3º, da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período 
haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, 
sobretudo porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, 
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que inte-
gram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo empregador ao em-
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pregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição 
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza 
remuneratória.

Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Ben-jamin,  DJe  18.3.2010;  AgRg  
no REsp 1074103/SP, 2ª Turma, Rel.

Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1ª Turma, Rel.  Min.  Luiz Fux, DJe 2.12.2009; 
REsp 836.531/SC, 1ª Turma, Rel.

Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.

2.4 Terço constitucional de férias.

O tema foi exaustivamente enfrentado no recurso especial da empresa (contribuinte), levando em consid-
eração os argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em todas as suas manifestações. Por tal razão, 
no ponto, fica prejudicado o recurso especial da Fazenda Nacional.

3. Conclusão.

Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS  HIDRÁULICOS  LTDA parcialmente   provido,   apenas   para   
afastar  a  incidência  de contribuição  previdenciária  sobre  o  adicional  de  férias (terço constitucional) 
concernente às férias gozadas.

Recurso especial da Fazenda Nacional não provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, 
DJe 18/03/2014)

4. Nosso Escritório junto com Você!
A GAMA DE MEDEIROS ADVOGADOS, é uma firma de advocacia que tem por propósito prestar serviços jurí-
dicos especializados e de elevada qualidade técnica no âmbito do Direito Empresarial e Tributário, em todo o 
território nacional. 

Nossa Experiência pode ser brevemente resumida:

• 11 Anos de Atuação Nacional;

• Especialistas em Startups e Direito Digital;

• Membros com MBAs, Especializações e Mestrados;

• Membros Lecionam em Graduação e Cursos de Pós Graduação;

• Mais de 13 mil clientes;

• Maiores Marcas do Brasil como Clientes;

• Peritos atuantes juntos do Escritório;

• Contadores Atuantes junto ao Escritório;

• Velocidade Impar em ajuizar Ações Judicial (até 72 horas);

• Canal de Comunicação com o Cliente direto, e também digital;

• Atendimentos On-Line;

• Área de Acordos e Solução de Conflitos;
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Essa experiência desses anos, nos deixou maduro para poder conduzir esse 
trabalho com excelência, domínio e agilidade, que você merece!

Na área tributária Atuamos para as 
Maiores Marcas desse Pais

• Natura S.A – Industrias e Comércio de Cosméticos Natura 

• Industria de Telas Nacional

• Sinusa Indústria Metalúrgica

• Rainha das Noivas

• Hospital Mãe de Deus 

• Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

• Banco Matone

• São Paulo Alpargatas S.A

• Granoleo Comércio de Indústria e Sementes

• Hidromaq Comercio e Representações de Máquina

• Athetyc Way Comercio de Equipamentos

• Associacao Brasileira de Agencia de Viagens do Estado do Rio 
Grande do Sul

• Casa Brasil Viagens Turismo e Cambio Ltda

• Associacao de Paes e Amigos dos Excepcionais (APAE)

• Conselho Regional de Fisioterapia do Estado do Rio Grande do 
Sul

• Mothorsul Representações Ltda

• Dunas Praia Hotel

• Itaquitur Hotel

• EsttBell Comercio de Produtos Estéticos

• Sergio Antônio Fabris Editora de Livros

• Semapi Sindicato dos Empregados em empresas de assessora-
mento do RS

• Sindicato do Estabelecimento de Ensino Privado do RS

• Sindicato dos Economistas do RS

• Sistema 1 Publicidade Ltda

• Sociedade Vicente Palotti

• Lojas Saci Ltda
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Essa experiência desses anos, nos deixou maduro para poder conduzir esse 
trabalho com excelência, domínio e agilidade, que você merece!
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A GAMA DE MEDEIROS ADVOGADOS, por seus 
parceiros e representantes, quer muito receber 
seu voto de confiança, para poder lhe representar 
na devida Ação Judicial, para declarar a ilegalidade 
do indevido desconto previdenciário sobre seu 
1/3 de férias, bem como buscar a indenização 
pelos valores pagos dos últimos 05 anos.

6. Da Nossa Proposta com Garantia

A GAMA DE MEDEIROS ADVOGADOS, realmente 
quer poder lhe representar na devida Ação 
Judicial, para declarar a ilegalidade da cobrança 
do Salário-Contribuição, bem como buscar o 
indenização pelos valores pagos dos últimos 05 
anos.

Nós temos tanta certeza e segurança do trabalho 
que estamos ofertando, que queremos garantir 
a inexistência de qualquer risco para você. Desse 
modo queremos ofertar o Contrato de êxito com 
Garantias.

Em nossa proposta, somente em caso de 
procedência ou procedência parcial, você pagará 
o percentual de ____%, sobre o valor e benefício 
econômico total, auferido no valor da causa. Ou 
seja o contrato é totalmente condicionado ao 
êxito (resultado)

Mas para te demonstrar a segurança e seriedade 
do nosso compromisso, no valor de honorários 
proposta, absorveremos ainda:

• Eventual custo com peritos e cálculos;

• Adiantaremos eventuais custas processuais, 

• E na remota hipótese de perda, assumimos 

todas as custas processuais;

Em outras palavras queremos que você tenha 
RISCO ZERO, onde nos assumiremos todo o 
risco de transformar esse trabalho, em resultado 
econômico positivo, e ainda em caso de custas, 
adiantaremos, e por fim na remota situação de 
perda, assumiremos prejuízos.

7. Da Proposta e Documentos

Conforme referido, o valor proposto pela GAMA 
DE MEDEIROS ADVOGADOS, para proceder no 
ajuizamento da demanda declaratório cumulado 
com pedido de repetição de indébito, e ainda 
ASSUMIR todos riscos, e receber somente em caso 
de êxito (total ou parcial), é o percentual ___%, 
sobre o Benefício Econômico final, auferido no 
processo.

A documentação para proceder-se a esse 
trabalho representa: 

a. Preenchimento a Ficha de ajuizamento. 

b. Copia da Identidade. 

c. 5 folhas de pagamento do Mês de Dezembro e 
Janeiro dos últimos 05 anos.

8. Do Sigilo e Confidencialidade.

Informa-se que tanto o conteúdo da presente 
proposta, como o trabalho a ser executado, 
estão acobertados pelo mais absoluto sigilo 
e confidencialidade. Igualmente informações 
financeiras não serão fornecidas a terceiros, salvo 
a seu pedido, por ordem judicial.

5.  Da Nossa Proposta
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9. Pedido Final

Por fim reforçamos o seu voto de confiança, para trazer esse trabalho e o exito até você. Temos orgulho de 
nossos casos de sucesso e queremos que você, seja igualmente um cliente vitorioso, contente com nossa 
atuação e realização do seu direito, hoje violado e negado de forma amigável.

Estamos a sua disposição, muito obrigado pelo voto de confiança, e seu tempo, se você chegou até o 
final, saiba que tem nosso sincero respeito e agradecimento. 

Um fraterno Abraço

Gama de Medeiros Advogados



Av. Carlos Gomes, 1155 • Cjto 602

Bela Vista • Porto Alegre • RS

CEP: 90480-004

(51) 3330-3938

sac@gamademedeiros.com.br

www.gamademedeiros.com.br


