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Serviços Especializados perante o INSS 

- Por Ato - 

 

As agências do INSS, assim como todo serviço público, estão cada vez mais deficitárias, 
o cidadão encontra resistência, enormes fi las, agendamentos para datas muito distantes, 
diversos servidores despreparados, até porque não se investe em treinamento, dentre muitos 
outros obstáculos. 

Exigências impostas pelo INSS para atendimento dos advogados e do cidadão estão 
sendo discutidas reiteradamente no âmbito  da Justiça Federal, fato que caracteriza a 
insatisfação com a situação de fato enfrentada nas agências do INSS do Brasil.  

Vale lembrar que é primazia do Estado Democrático de  Direito, na busca de proteger os 
governados, o exercício da harmonia entre os poderes e do sistema de freios e contrapesos,  
não sendo, portanto, os Poderes absolutamente independentes entre si, devendo sempre 
buscar a cooperação, cabendo ao Judiciário Federal impor os limites à atuação do INSS.  

Estão todos Poderes sujeitos às prerrogativas expressas na Constituição Federal, 
inclusive ao princípio da legalidade, em que ninguém está obrigado a fazer, ou deixar de fazer, 
se não em virtude de lei, assim quando o servidor público federal não presta o adequado 
atendimento ao advogado ele fere o  disposto no artigo 7º, inciso VI, alínea  "c", do Estatuto da 
OAB, fundamentado no artigo 133, da CF/88.  

Constitui direito líquido e certo a ser protegido o livre exercício profissional do advogado,  
não devendo, portanto, a autoridade administrativa impor restr ições às prerrogativas que gozam 
os advogados para o exercício de seu ofício. Somente a lei é legítima para alterara disposição 
o direito invocado.  

 A falta de estrutura não exime a autoridade administrativa de cumprir os preceitos 
legais. (AMS n.º2008.61.04.002092-7, - DJF3 DATA:12/03/2009 - Relator Desembargador 
Márcio Moraes). 

Diante destas dif iculdades, Gabarra Sociedade de Advogados oferece área específica 
para atendimento de demandas perante as agências do INSS, seremos seus representantes 
legais perante tal autarquia previdenciária e contamos com Decisão Judicial específica para 
atendimento preferencial, independentemente de agendamentos e f ilas.  

 Em 28 de julho de 2009 , nos autos do Mandado de Segurança 0003672-
09.2009.4.03.6102, o juízo da 2ª Vara Federal de Ribeirão Preto – SP concedeu ordem que 
garantiu tratamento condizente aos advogados e estagiários de Gabarra Sociedade de 
Advogados perante as agências do INSS . Tendo sido, o INSS, condenado a prestar 
atendimento “independentemente de qualquer condicionante”  ao dr. Rafael M Gabarra e 
seus mandatários, garantindo-se o pleno exercício da advocacia perante as agências do 
INSS, independentemente de prévio agendamento ou distribuição de senhas .  

 Gabarra Sociedade de Advogados  luta incansavelmente pela consagração de seus 
valores institucionais, ética e eficiência são alguns deles que restaram plenamente garantidos 
através da decisão judicial acima mencionada, ou seja, não há conluios, não há jeit inho, o que 
existe é força e vigor, cumprimos nosso mister com base na Lei e na Constitu ição da República 
Federativa do Brasil, garantindo sempre o melhor resultado aos cidadãos que confiaram sua 
previdência às nossas mãos. 

 

 
 

Documentos Principais 

 Carteira de Identidade - RG; 

 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 

 Certidão de Registro Civil (Nascimento ou Casamento); 

 Comprovante de Endereço (últimos 2 meses); 

 Número de Identificação do Trabalhador - NIT (PIS/PASEP); 

 Todos os comprovantes de recolhimento à Previdência Social (guias e carnês). 
 
Documentação Complementar 

 Documentos que tenham relação com sua demanda específica. 

  

  
  

http://www.gabarra.adv.br/
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PROCURAÇÃO 

... 
 

NOME  EMAIL  

ENDEREÇO  

BAIRRO  CIDADE  UF  CEP  

RG  CPF  TELEFONE  

O OUTORGANTE supra qualificado constitui seu PROCURADOR: Gabarra Sociedade de Advogados, 
inscrita na OAB/SP 13.908, na pessoa de seu sócio administrador Rafael Miranda Gabarra, advogado, 
casado, inscrito nos quadros da Ordem dos advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob n. 256.762, e Taíse 
Scali Lourenço Gabarra, advogada, casada, inscrita nos quadros da Ordem dos advogados do Brasil, 
Seção São Paulo, sob n. 272.215, ambos com endereço na Avenida Áurea Aparecida Braguetto Machado, 
185, City Ribeirão, Ribeirão Preto- SP, CEP 14021-450, outorgando-lhe, amplos poderes para o foro em 
geral, inclusive os de cláusula ad e extra judicia, os especiais previstos no art. 105 do CPC e no art. 5°do 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; alegar todo o direito e defesa do(s) outorgante(s), seja como 
autor(es), réu(s), ou interveniente(s), podendo os aludidos procuradores, receber citação, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 
receber, dar quitação, firmar compromisso ou acordos e assinar declaração de hipossuficiência econômica, 
inclusive fazer levantamento de valores em âmbito judicial ou extrajudicial, enfim, praticar todos os atos 
necessários para o fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reservas, 
que tudo será dado como bom, firme e valioso. E, ainda, confere poderes específicos para o âmbito 
administrativo, para requerer: benefício previdenciário ou assistencial, vista ou cópia de processo 
administrativo, CNIS integral, extrato de pagamentos, histórico de créditos, dados básicos da 
concessão, cadastrar senha de acesso aos sistemas do INSS (Código de Acesso), protocolar 
pedidos de certidões e outros; perante o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS; 
outorgando todo e qualquer poder necessário para representar o outorgante perante a Autarquia 
Previdenciária, inclusive para propor recursos perante as instâncias superiores. 

Ribeirão Preto – São Paulo,___________________                       

 

 

 

___________________________________ 

*Assinatura do Segurado 

 

................................................................................................................................................................ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Pelo presente termo de responsabilidade, eu, procurador, comprometo-me, sob as penas da lei, a comunicar 
ao interessado qualquer evento que chegue ao meu conhecimento e possa anular a presente procuração no 
prazo de 30 dias a partir da ciência do fato. Ribeirão Preto – São Paulo,  
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Procurador 

 

  

http://www.gabarra.adv.br/
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PROCURAÇÃO 

... 

 
NOME  EMAIL  

ENDEREÇO  

BAIRRO  CIDADE  UF  CEP  

RG  CPF  TELEFONE  

O OUTORGANTE supra qualificado constitui seu PROCURADOR: Gabarra Sociedade de Advogados, 
inscrita na OAB/SP 13.908, na pessoa de seu sócio administrador Rafael Miranda Gabarra, advogado, 
casado, inscrito nos quadros da Ordem dos advogados do Brasil, Seção São Paulo, sob n. 256.762, e Taíse 
Scali Lourenço Gabarra, advogada, casada, inscrita nos quadros da Ordem dos advogados do Brasil, 
Seção São Paulo, sob n. 272.215, ambos com endereço na Avenida Áurea Aparecida Braguetto Machado, 
185, City Ribeirão, Ribeirão Preto- SP, CEP 14021-450, outorgando-lhe, amplos poderes para o foro em 
geral, inclusive os de cláusula ad e extra judicia, os especiais previstos no art. 105 do CPC e no art. 5°do 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil; alegar todo o direito e defesa do(s) outorgante(s), seja como 
autor(es), réu(s), ou interveniente(s), podendo os aludidos procuradores, receber citação, confessar, 
reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 
receber, dar quitação, firmar compromisso ou acordos e assinar declaração de hipossuficiência econômica, 
inclusive fazer levantamento de valores em âmbito judicial ou extrajudicial, enfim, praticar todos os atos 
necessários para o fiel desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reservas, 
que tudo será dado como bom, firme e valioso. E, ainda, confere poderes específicos para o âmbito 
administrativo, para requerer: benefício previdenciário ou assistencial, vista ou cópia de processo 
administrativo, CNIS integral, extrato de pagamentos, histórico de créditos, dados básicos da 
concessão, cadastrar senha de acesso aos sistemas do INSS (Código de Acesso), protocolar 
pedidos de certidões e outros; perante o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS; 
outorgando todo e qualquer poder necessário para representar o outorgante perante a Autarquia 
Previdenciária, inclusive para propor recursos perante as instâncias superiores. 

Ribeirão Preto – São Paulo,___________________                       

 

 

 

___________________________________ 

*Assinatura do Segurado 

 

................................................................................................................................................................ 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
Pelo presente termo de responsabilidade, eu, procurador, comprometo-me, sob as penas da lei, a comunicar 
ao interessado qualquer evento que chegue ao meu conhecimento e possa anular a presente procuração no 
prazo de 30 dias a partir da ciência do fato. Ribeirão Preto – São Paulo,  
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Procurador 
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NOME  EMAIL  

ENDEREÇO  

BAIRRO  CIDADE  UF  CEP  

RG  CPF  TELEFONE  

O *CONTRATANTE supra qualificado contrata os serviços profissionais da CONTRATADA GABARRA SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS, OAB/SP 13.908, inscrita no CNPJ 15.547.881/0001-32, na pessoa de seu advogado administrador 
RAFAEL MIRANDA GABARRA, OAB/SP 256.762 (contato@gabarra.adv.br), para a FINALIDADE e pelos HONORÁRIOS 

que estão expressos na tabela final resumo deste contrato. 
1) O CONTRATANTE toma ciência neste ato e se compromete ao seguinte: 
a. Não existe compromisso com o resultado, trata-se de “obrigação de meio”, parecido com o tratamento de uma 

doença, nos valemos de algumas estratégias com base em nossa experiência e tentaremos alcançar o objetivo. 
b. Não ficamos com documentos originais, apresente-os e leve-os embora no mesmo dia ou nos remeta cópias 

autenticadas em cartório. Existem algumas exceções em razão de exigências de entes públicos, nesses casos exija o termo 
de retenção com identificação do colaborador da CONTRATADA que ficou responsável por eles. 

c. A prestação de serviços perante as agências do INSS ou outra autarquia previdenciária pode ser realizada por 
não inscritos na Ordem dos Advogados, assim, por este ato a CONTRATADA fica autorizada a ceder seus deveres e 
direitos, inclusive o seu crédito, à empresa ou profissional de sua confiança para a realização total ou parcial do contrato. 

d. As despesas correm por sua conta (CONTRATANTE), elas podem ser impostas pela Lei ou outros atos normativos, 
ou, ainda, as decorrentes de fotocópias, autenticações, viagens, correspondentes para comarcas diversas, correio, perícias, 
assistente técnico, dentre outras. 

e. O trabalho envolve uma relação profissional de confiança recíproca e as partes se consideram notificadas com o 
envio de correspondência para o endereço físico ou eletrônico fornecido neste ato ou outro que seja mencionado em aditivo 
expresso. Comunique suas alterações de contato no mesmo dia em que ocorrerem, nosso sucesso pode depender disso! 

f. Caso se trate de substituição de advogado, o CONTRATANTE declara que já realizou a comunicação dos 
advogados outrora constituídos e se responsabiliza integralmente por esse ato. 

g. Eventuais divergências com relação a este contrato serão dirimidas por vias extrajudiciais, caso haja necessidade 
de se acionar o Poder Judiciário, fica eleito o foro da comarca de Ribeirão Preto – SP. 

2) O CONTRATANTE pode não assinar o presente contrato sem qualquer incidência de honorários futuros, cobrando-
se apenas o valor da consulta inicial previamente acordada. Assinado o contrato, fica estipulado que: 

a. Os “honorários” para realização do objeto específico deste contrato serão fixos, devidos no momento da 

assinatura deste contrato e no valor previsto no quadro em destaque abaixo. Fica consignado que poderão ocorrer aditivos 
ou outros contratos concomitantes, a depender do tipo e complexidade da demanda e de outras que possam surgir. 

b. O pagamento dos honorários é obrigação do CONTRATANTE e consideram-se quitados com a emissão de 
correspondente nota fiscal ou recibo de pagamento, pela empresa contratada ou pela comprovadamente cessionária dos 
direitos e deveres decorrentes desse contrato (conforme autorizado pela cláusula 1.c. acima), que deve ser guardado pelo 
CONTRATANTE como única prova do adimplemento pecuniário. 

c. A procedência total ou mesmo a parcial da demanda, a composição entre as partes, a extinção do processo por 
circunstâncias alheias à vontade da contratada, se houver revogação da procuração sem motivação legalmente 
comprovada, em todas essas hipóteses os honorários advocatícios permanecem devidos em sua integralidade.  

d. Caso de inadimplência haverá incidência de juros de 2% ao mês e correção monetária nos termos da lei. 
3) Por estarem as partes firmes e acordadas, assinam o presente em duas vias, na presença de duas testemunhas, 

para que produza os regulares efeitos de direito, independentemente de qualquer registro. 

FINALIDADE ESPECÍFICA: Atuação Administrativa perante a autarquia previdenciária responsável, com a 

finalidade específica manuscrita adiante: pleitear 
 
 
 
 
  

 

OBS:  

 
 

HONORÁRIOS 

R$                               ÷ em ___ x 

1º Vencimento em       /     /20         e demais nos meses subsequentes. 

 
Declaro que li e estou de acordo com todas as disposições insculpidas acima, inclusive manuscritos, me 

comprometendo a cumprir este contrato e todo o ordenamento jurídico vigente, por isso, assino abaixo. 
Ribeirão Preto - São Paulo,  

 
 
 

 
*CONTRATANTE      CONTRATADO 

 
TESTEMUNHA 1       TESTEMUNHA 2 

http://www.gabarra.adv.br/

