
Florian polis, 04 de setembro de 2013

A o Contra as Perdas do FGTS

A a o visando recuperar as perdas do FGTS a partir de 1999, quando iniciou
a aplica o da TR (O Supremo Tribunal Federal, quando julgou a corre o dos
precat rios,  entendeu  que  a  Taxa  Referencial  (TR)  n o  seria  o  ndice  ideal
para  a  corre o  monet ria,  j  que,  pela  aplica o  de  deflator,  sempre  est
abaixo da infla o) como fator de corre o, segundo nossa proposta, dever
ser atrav s de A o Coletiva, substitui o processual e os trabalhadores ser o
habilitados mediante ades o, para a devida liquida o do processo.

Os  Estudos  elaborados  pela  assessoria  cont bil  contratada  pelo  Declatra
confirmam o que outras entidades j  apontaram que a aplica o da TR (Taxa
Referencial) aplicadas sobre o FGTS ocasionaram perdas que ultrapassam os
80%.

Das entidades sindicais que ser o autoras da a o precisaremos de:

-Procura o

-C pia da RG e CPF do dirigente que assinar a procura o

-Estatuto

-Ata de Posse;

-C pia do Cart o do CNPJ da entidade sindical

-Rela o dos substitu dos - s cios e n o s cios.

A a o ser  proposta em Santa Catarina - Justi a /Federal contra a 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GESTORA DO FGTS).

s  custas  judiciais  de  propositura  da  a o  dever o  ser  suportadas  pela
entidade sindical.

Honor rios de sucumb ncia se houver condena o a serem pagos pela CEF,



ao escrit rio Mello, Kaway, Zilli, Schmidt & Prado Advogados Associados, n o
ser o  abatidos  dos  honor rios  contratuais  a  serem  estipulados  com  os
trabalhadores representados pelo Sindicato (substitu dos processualmente).

Os  trabalhadores  interessados  dever o  firmar  contrato  de  ades o  e  de
honor rios  advocat cios,  obrigando-se  a  apresent -los  a  entidade  sindical
devidamente assinado, acompanhados de c pia do extrato anal tico do FGTS
do per odo 1999 a 2013.

Do Termo de Ades o/Contrato dever  constar,  para os  s cios  do Sindicato)
autoriza o  para  desconto  do  percentual  de  12%,  a  t tulo  de  honor rios
advocat cios  dos  valores  que  venha  a  receber  ou  a  ser  depositado  na  sua
conta vinculada do FGTS, seja decorrente de condena o, acordo judicial e ou
extrajudicial,  devidos  ao  escrit rio  Mello,  Kaway,  Zilli,  Schmidt  &  Prado
Advogados Associados.  Para os n o associados os honor rios ser o de 20%
(vinte  por  cento)  O  documento  Termo  de  Ades o/Contrato  ser  fornecido
pelos Advogados.
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