INFORME JURÍDICO APEOC - AÇÃO TERÇO DE FÉRIAS
O Sindicato APEOC conta com uma banca
própria de advogados experientes com
milhares de vitórias em ações judiciais em
defesa de seus sócios.
Os advogados do Sindicato APEOC são
responsáveis pela representação em processos
administrativos ou judiciais dos associados da
entidade bem como pela consultoria em temas
de relevante interesse para a categoria.
Entendimentos defendidos pelo Setor Jurídico
do Sindicato APEOC contribuíram para
mudança de legislação a nível estadual como
a inclusão de dependente no ISSEC, a
cessação da cobrança de contribuição
previdenciária após o nonagésimo dia de
afastamento e a incorporação da gratificação
de extraclasse do servidor aposentado.
Todas as ações patrocinadas pelo setor jurídico
SÃO GRATUITAS PARA OS ASSOCIADOS, não
havendo cobrança de honorários contratuais
no início ou no final dos processos.
Profissional da Educação, procure o SEU
Sindicato, visite o nosso Setor Jurídico e tome
conhecimento das diversas ações judiciais que
temos em seu benefício.
Nesse sentido, o Sindicato APEOC convoca seus
filiados da Rede Estadual e da Rede Municipal
de Fortaleza para ajuizar ação cobrando o
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS devido.

Fortaleza, vêm sofrendo com condutas abusivas
dos governantes que insistem em não pagar os
reais valores devidos a título de abono de férias.
Diante da situação, o Sindicato APEOC,
entidade
representativa
da
categoria,
requererá perante o Poder Judiciário, o
pagamento das verbas devidas a seus sócios.
QUEM SERÁ BENEFICIADO: todos os professores
da Rede Estadual de Ensino e da Rede
Municipal de Fortaleza, desde que tenham
usufruído férias nos últimos 5 (cinco) anos.
QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO:



Procuração preenchida (Anexa);



Declaração de Isenção de
Processuais preenchida (Anexa);



Cópia AUTENTICADA do documento de
identidade com foto;



Cópia AUTENTICADA do CPF;



Cópia do Comprovante de endereço;



Cópia de Contracheque recente;



Cópia de Termo de posse, Contrato de
Trabalho ou Diário Oficial da Nomeação.

Custas

Os professores cearenses, tanto os da Rede
Estadual quanto os da Rede Municipal de
INFORMAÇÕES
Nome
Telefone(s)
E-mail
Rede

Estadual

Municipal.

Qual município? _______________

PROCURAÇÃO
NOME
Nacionalidade

Natural

Estado Civil

RG n°

Profissão

CPF n°

Endereço
Bairro

CEP

Município/UF
Telefone
E-mail

OUTORGADOS: FABIANO ALDO ALVES LIMA, brasileiro, casado, advogado,
inscrito na OAB/CE sob o nº 8.767 e ÍTALO SÉRGIO ALVES
BEZERRA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/CE sob
o nº 23.487, ambos com endereço profissional na Rua Solon
Pinheiro, 1306, Bairro de Fátima, Fortaleza – CE, CEP n° 60.050041; Fones: (85) 3064-3212;
PODERES:

Para o foro em geral, com a cláusula ad judicia e et extra, a
fim de que possam defender os interesses e direitos do(a)
outorgante perante Juízo, Instância ou Tribunal, repartição
pública, autarquia ou entidade paraestatal, inclusive
propondo ação competente em que o(a) outorgante seja
autora ou reclamante, defendendo-o(a) quando for réu,
interessado(a) ou requerido(a), podendo reclamar, conciliar,
desistir, transigir, recorrer e firmar compromisso, agindo em
conjunto ou separadamente, podendo, ainda, substabelecer
o presente com ou sem reservas de poderes, bem como
destituir advogado(s), se assim lhes convier, praticando todos
os atos necessários para o bom e fiel desempenho deste
mandato, dando tudo por bom, firme e valioso
Fortaleza – CE, ____ de ________________ de 2015.

_________________________________________________
ASSINATURA

DECLARAÇÃO

NOME
Nacionalidade

Natural

Estado Civil

RG n°

Profissão

CPF n°

Endereço
Bairro

CEP

Município/UF
Telefone
E-mail

DECLARO, para os devidos fins de direito e sob as penas legais, que sou
pobre na forma da lei, não possuindo condições financeiras para arcar com
custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de minha
família, nos termos do art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem
como da Lei n° 1.060/50.

Fortaleza – CE, _____ de _________________ de 2015.

________________________________________________
ASSINATURA

