Procuradoria de Pessoal - PG-04
FORMULÁRIO DE ANÁLISE CONTÁBIL - Anexo III
Para: Assessoria de Cálculos e Perícias Contábeis - ACPC

N.º PA

Analisar cálculos de fls.____________do PA ou fls._____________do Judicial, conforme dados abaixo.
Prazo máximo para devolução:____________________________________.
Em _______/________/___________,

Assinatura e carimbo do Solicitante: _______________________________________

1) Objeto principal da demanda, em que o ERJ/RIOPREVIDÊNCIA foi condenado:
(
) Reconhecimento de dívidas
Valor transitado em julgado: R$ __________________
Data da decisão que fixou o valor: ______/______/________
(

) Férias/Licenças
Base de cálculo (contracheque). Fls. __________________

(

) Prévia de precatório de fls. __________________,

(

) URV/GEAT

Período devido: _________________________________
Cálculo-base das Prévias: Fls. _________________________

Indique os valores-base/contracheques do período: _______________________________

(
) Diferenças Salariais e/ou de Gratificação
Planilha contendo os valores devidos ao(s) servidor(es), mês a mês, no período executado. Fls. ___________________
Informações dos valores pagos, mês a mês, no período executado. Fls__________________
Composição da base de cálculo para apuração das parcelas devidas:___________________________________________________________________
Indique, se for o caso, os reflexos a serem considerados;
( ) 13º Salario
( ) Férias
(
) ATS
( ) Gratificações/Adicionais: _________________________________________________________________________________________________
2) Período da execução:
2.1) Data do Ajuizamento/Distribuição:_____________________
2.2) Data da primeira parcela devida: ______________
Data da última parcela devida ________________
3) Correção Monetária:
3.1) Indique o(s) Indexador(es):
(
) Índices da variação da UFIR em todo período (CM/CGJ nº 09/2004)
(
) Índices da variação da UFIR até 29.06.09, e após esta data, os índices da caderneta de poupança, TR. (LEI 11.960/09)
(
) IPCA-E a partir de 26/03/2015 ( Decisão STF na ADI n.º 4357)
(
) Índices da UFIR até 01/01/2013 e SELIC a partir de 02/01/2013. (Lei Estadual Nº 6.269/2012)
(
) IPCA-E a partir de 29/06/2009 ( Parecer PG-2 AJPCA nº3/2019)
(
) Outros: _____________________________________________________________________________________________________
3.2) A partir:
(
) De cada vencimento
(
) Da sentença/Acórdão
data: ______/______/________
(

) Do Ajuizamento

(

) Do transito em julgado

data: ______/______/_______

(

data: ______/______/_______

) Da citação

data: ______/______/_______

Outros: ____________________________________

4) Juros de mora:
% ao mês simples a partir da data da citação, ocorrida em: ______/______/________.
% ao mês simples a partir de cada vencimento.
% ao mês simples a partir do trânsito em julgado, ocorrido em: __________/__________/_______.
(
) Índices da caderneta de poupança - art. 1º-F da Lei 9.494/97 (NR L. 11.960/09), a partir de: _______/_______/__________.
(
) Outros _____________________________________________________________________________________________________.
5) Indique o percentual ou o valor fixo de honorários advocatícios :
% sobre o valor total de condenação
% Sobre o valor das parcelas vencidas até __________/___________/___________
% sobre o valor da causa proposta em ________/________/__________, Valor da Causa: R$____________________
(
) R$_________________ Valor fixado em _______/______/_________, Fls. _________________
(
) Nos termos abaixo, de acordo com os §§ 3º, 4º e 5º do Art. 85 do CPC/2015.
sobre o valor total de condenação
(
)
Sobre o valor das parcelas vencidas até __________/_________/____________
(
)
sobre o valor da causa proposta em ________/_______/________,
Valor da Causa: R$ ________________________
(
)
Faixas
Primeira faixa
Segunda faixa
Terceira faixa
Quarta faixa
Quinta faixa

(

Quantid. Sal. Min.
Permitida por faixa
Até 200 Sal. Min.
Até 2.000 Sal. Min.
Até 20.000 Sal. Min.
Até 100.000 Sal. Mín.
Acima de 100.000 Sal. Mín.

Alíquotas
Mínimas e Máximas
10% a 20%
8% a 10%
5% a 8%
3% a 5%
1% a 3%

Alíquota fixada na
decisão

) Outros______________________________________________________________________________________________________

6) Descontos Obrigatórios e Custas
Contribuição previdenciária
Custas judiciais e/ou taxa judiciária

7) Observações Complementares

