
Whatsapp do Escritório: 

(21) 2184-7351    e    (21) 9  7132-7118 

 

O que é a Revisão do IRSM? 

R: No calculo das aposentadorias concedidas entre 01/03/1994 e 02/1997 o INSS cometeu um erro, 
pois não aplicou o índice de correção monetária para o mês de fevereiro de 1994. 

Com isto, o INSS deixou de aplicar a correção de 39,67% na contribuição do mês de fevereiro de 
1994, fato que afetou as aposentadorias gerando prejuízo para o aposentado. 

Quem tem direito? 

R: Em regra, terá direito quem se aposentou entre 01/03/1994 e 02/1997 e foi prejudicado pela 
não aplicação do índice de 39,67% referente ao IRSM. 

O valor do benefício já foi corrigido? 

R: Sim, o valor do benefício já foi corrigido, porém os atrasados não foram pagos, pois 

para receber os atrasados é necessário ingressar na justiça. 

Como funciona a Execução dos atrasados do IRSM? 

R: Quem se aposentou conforme a data acima e teve prejuízos decorrentes da não aplicação do 

IRSM poderá entrar com um processo de Execução para receber o valor dos 
atrasados.  

Já tiveram pessoas que ganharam essa execução? 

R: Sim, esta execução vem sendo paga na justiça para todos que possuem direito, são milhares de 
aposentados que já receberam ou estão em vias de receber seus atrasados na justiça. 

Quanto vou receber de atrasados? 

R: O cálculo varia de pessoa para pessoa mas geralmente são valores acima de R$ 50.000,00. 

Qual o prazo para recebimento? 

R: Como se trata de uma execução, o prazo para recebimento é mais curto, podendo ser resolvido 
antes de um ano (a depender do juiz responsável e valores a receber). 

Quanto o escritório cobra para fazer o processo? 

R: Nós cobramos 30% sobre os atrasados recebidos, somente em caso de vitória da ação. 

Caso o aposentado não vença o processo ou não tenha atrasados a receber, o aposentado não terá 
nenhum custo conosco. 

 

Endereço: Av. Presidente Vargas, n° 824, andares 17° e 18°, Centro 

Rio de Janeiro/RJ - CEP 20071-001



 

Olá, tudo bem? 

Para fazer a cobrança dos atrasados do IRSM, precisaremos dos seguintes 

documentos: 

 Cópia de RG/CPF ou CNH; 

 Cópia do Comprovante de Residência (em seu nome); 

 Formulários Assinados (Não precisa reconhecer firma); 

 

Endereço para Envio da correspondência: 

Advocacia Vasconcelos 

Av. Presidente Vargas, n° 824, 17° e 18° andares, Centro, CEP 20071-001 

 

Ou, se preferir, pode encaminhar para o e-mail: 

atendimento.rj@advocaciavasconcelos.com 

 

Telefone e Whatsapp de contato 

(21) 2184-7351      |       (21) 9  7132-7118 

 

Passo a passo após o envio da documentação: 

1 – Assim que chegarem os documentos, nós vamos ao INSS solicitar as provas 

necessárias para o processo. 

2 – Com as provas em mãos, nós encaminharemos para o nosso perito 

contador, que fará a análise e cálculo dos atrasados. 

3 – Depois disto, entraremos com o processo solicitando o pagamento dos 

atrasados. 

4 – Após entrar com o Processo, nós vamos encaminhar uma cartinha para o 

seu endereço, contendo o número de processo e explicando como consultar 

pela internet. 

 

Informações importantes: 

 Não cobramos nenhum tipo de taxa antecipada. 

 Nossos honorários serão pagos somente no final do processo, em caso 

de vitória da Revisão, portando vamos lutar muito para ganhar o 

processo, assim você recebe e nós também.
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CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  

  

  

CONTRATANTE: ______________________________________________________________________, CPF/MF nº _______________________,   

  

CONTRATADO: VASCONCELOS & RICIOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica, regularmente inscrita 

no CNPJ/MF nº 26.184.993/0001-92, com endereço na Avenida Presidente Vargas, n° 824, 17° e 18° andares, 

Centro, CEP 20071-001, telefone (21) 2184-7351. 

  

CLÁUSULA 1ª – OBJETO - O CONTRATANTE contrata os serviços profissionais do CONTRATADO para o fim deste 

intentar ação(ões), incidente(s) e ou quaisquer procedimento(s) judicial(is), e ou administrativos, 

competente(s) objetivando a revisão de benefício previdenciário contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social.  

 

CLÁUSULA 2ª - REMUNERAÇÃO – O CONTRATANTE PAGARÁ HONORÁRIOS AO CONTRATADO SOMENTE EM 

CASO DE ÊXITO DA AÇÃO, com os honorários profissionais devidos ao CONTRATADO na ordem de 30% (trinta 

por cento) do valor bruto dos atrasados auferidos pelo(a) contratante, que serão pagos por Precatório ou 

RPV (requisição de pequeno valor), caso o(a) contratante obtenha êxito na ação judicial. 

a) Em caso de acordo extrajudicial, judicial, medida liminar ou antecipatória, manterá acordada a 

cláusula acima. 

b) Os honorários advocatícios deste instrumento poderão ser exigidos na forma contratada da 

cláusula 2, imediatamente quando: houver composição amigável e se houver rescisão 

contratual por iniciativa do(a) contratante;   

c) O contratante autoriza que o presente contrato seja anexado ao processo judicial, para que o 

judiciário ordene o depósito em duas contas judiciais separadas, uma destinada aos honorários 

advocatícios e outra destinada aos valores do contratante (cliente).  

 

CLÁUSULA 3ª – NATUREZA E VALIDADE - O presente instrumento contratual se constitui em título executivo 

extrajudicial, obrigando não só as partes contratantes, como ainda seus herdeiros e ou sucessores.   

 

CLÁUSULA 4ª – RESCISÃO - MULTA – Na eventualidade dos serviços profissionais não prosseguirem por 

circunstância alheia ao CONTRATADO ou em caso de lhes ser cassada a procuração sem justo motivo ou 

ocorrendo ato que viole os termos do presente contrato, reputar-se-á preservada a cláusula de 

remuneração do CONTRATADO proporcionalmente ao serviço advocatício prestado, respondendo o 

CONTRATANTE pelo reembolso de todas as despesas judiciais antecipadas, desde que devidamente 

comprovadas, tudo com a devida correção monetária.   

 

CLÁUSULA 5ª – FORO – Elegem as partes o foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ, para dirimir quaisquer 

dúvidas e ou controvérsias advindas do presente contrato, em detrimento de quaisquer outros, por mais 

privilegiados que sejam.   

  

E assim, justos e acordados, firmam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.  

  

______________, _____ de _______________ de 20_____.  

   

______________________________ ______________________________ 

contratado      contratante    
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PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA  

(Assinale a opção)  

(    ) Sou o Próprio Aposentado, ou (    ) Sou Pensionista de: ______________________________________________________________ 

 

  
  

pelo presente instrumento particular de mandato, nomeia e constituí seu bastante procurador, Dr. GABRIEL 

DE VASCONCELOS ATAIDE, advogado, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP nº 326.493, integrante da 

VASCONCELOS & RICIOLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 

26.184.993/0001-92, com endereço na Avenida Presidente Vargas, n° 824, 17° e 18° andares, Centro, CEP 

20071-001, telefone (21) 2184-7351, endereço de e-mail: contato.rj@advocaciavasconcelos.com, que 

receberá todas as intimações, citações, notificações pertinentes ao processo, para representá-lo em todos 

os poderes das cláusulas “ad judicia et extra”, podendo para tanto requerer o que for necessário ao bom e 

fiel cumprimento do presente mandato, em qualquer juízo, instância ou tribunal, repartições públicas 

federais, estaduais, municipais, autarquias ou quaisquer outras pessoas de direito público ou privado, 

podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender nas contrárias, seguindo umas e 

outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes 

especiais para receber citação, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, reconhecer a 

procedência do pedido, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber e dar quitações, requerer 

alvarás e mandados de levantamentos, efetuar levantamentos, agindo em conjunto ou separadamente, 

podendo ainda deduzirem honorários contratados, honorários de sucumbência, despesas, custas, com os 

créditos ou valores recebidos, e, quando achar necessário assinar declaração de hipossuficiência 

econômica, por fim requerer tudo o que for necessário para cumprimento do interesse na defesa da 

outorgante inclusive substabelecer poderes desta à outrem, com ou sem reserva de iguais. 

  

Fim Especial: promover ação judicial visando Revisão de Benefício Previdenciário contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS.  

  

  

______________________, _____ de _______________ de 20 ____.  

  

  

  

__________________________________________________ 

 ( assinatura )  
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DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA  

 

  

 

  

  

  

D E C L A R A para os devidos fins, nos termos das leis nº 1.060/50, com a nova redação atribuída 

pela Lei nº 7.510/86, ser hipossuficiente na acepção jurídica do termo, não possuindo recursos 

financeiros suficientes de saldar as custas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família, 

motivo pelo qual pleiteia-se a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.  

  

Por ser expressão da verdade, firma a presente.  

  

______________________, _____ de _______________ de 20 ____.  

  

  

  

   

__________________________________________________  

(assinatura)  
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DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA  

  

 
 

Eu,  

 

 

 

Declaro, conforme artigo 1º. da Lei 7115/83, que resido no seguinte endereço: 

 

  

 

DECLARO ainda ser conhecedor das sanções civis, administrativas e criminais a 

que estarei sujeito, caso o quanto aqui declarei não porte estritamente a 

verdade. 

 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente.  

  

______________________, _____ de _______________ de 20 ____.  

  

  

  

   

__________________________________________________  

(assinatura)  
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