Recuperação de Depósitos Recursais
Recuperação de créditos inativos não tributários

O serviço
▪ identificação e apuração de depósitos, saldos e resíduos existentes em favor da
EMPRESA, em procedimentos judiciais na área trabalhista, que se encontrem
ARQUIVADOS, INCINERADOS e/ou COM BAIXA, junto ao respectivo órgão
competente;
▪ elaboração de todos os documentos necessários para a identificação dos depósitos,
saldos e resíduos, como requerimentos, formulários, petições, recursos e pedidos de
reconsideração;
▪ solicitação de: (a) expedição de alvarás dos depósitos, saldos e resíduos, (b) expedição
de 2ª via de alvarás extraviados ou já liberados cujos recursos não tenham sido
levantados, ou (c) transferência on line, conforme a hipótese;
▪ retirada dos alvarás e sua apresentação perante às Instituições Financeiras
competentes; e
▪ providência, junto à Instituição Financeira competente, do depósito dos créditos
objeto do alvará na conta corrente indicada pela EMPRESA ou emissão de cheque
administrativo diretamente pelo Tribunal (no caso de empresas falidas ou em
recuperação judicial).

Nossa busca e atuação

razão pela qual não há violação de direitos de
advogados anteriormente constituídos.

Os créditos possíveis de resgate
▪ Créditos INATIVOS, oriundos do FGTS que pertencem ao empregador;

▪ Fundos adormecidos depositados em contas bancárias junto à CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, pertencentes às empresas que possuíam, à época, empregados na condição
de não optantes do atual regime do FGTS;
▪ Créditos INATIVOS, relativos a diferenças de saldos de Depósitos Recursais em
demandas trabalhistas já encerradas;
▪ Recuperação das diferenças de saldos de depósitos recursais já levantados, em
processos baixados, arquivados definitivamente e/ou até eliminados fisicamente, na
Justiça do Trabalho;
▪ Penhoras online no CPF dos sócios;
▪ Créditos de IRRF/INSS penhorados online pela justiça, que serão compensados no
CNPJ da empresa;
▪ Auditoria completa do histórico de sua empresa em CD-ROM, encadernação com os
saldos de processos já resgatados e à resgatar de depósitos recursais e trabalhistas.

Documentação necessária
▪ Contrato de Prestação de serviços, em 03 vias, assinado e com as firmas reconhecidas;
▪ Procuração por instrumento público, cujo modelo fornecemos por e-mail;
▪ Última alteração contratual consolidada da empresa, no caso de LTDA (03 vias
autenticadas);
▪ Última Ata de eleição da diretoria e estatuto, no caso de S/A (03 vias autenticadas);
▪ CNPJ;
▪ Identidade e CPF dos signatários do Contrato e da Procuração (03 cópias
autenticadas).

O único custo que a empresa cliente terá, é
apenas na preparação da referida documentação

O direito de resgate dos valores é
Prazo médio para o início do resgate dos
valores é de 90 dias da entrega da
documentação

A responsabilidade por todo o custo de
levantamento é da CPA Assessoria
Todo o trabalho é realizado através de um
contrato de sucesso (sucess fee), sob sigilo
No caso de insucesso no levantamento,
da empresa cliente

Remuneração
Pelos serviços de recuperação de créditos inativos não tributários, a EMPRESA cliente
remunerará a CPA Assessoria Empresarial em % (honorários) do montante
auferido com o êxito, da seguinte forma:

% (valor resgatado)
Empresa cliente

Crédito na
conta corrente,
ou
Cheque
Administrativo

Alvará
100%
% (honorários)
CPA Assessoria

Crédito na conta
corrente

Os valores levantados vão diretamente para a empresa cliente,
sem passar qualquer valor pela CPA Assessoria.

Nossos clientes






















TRANSPORTE ESTRELA AZUL
TRANSPORTES SANTA MARIA
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
GATÃO VEÍCULOS LTDA
ERIG TRANSPORTE
GIRE TRANSPORTE
TRANSPORTE FABIO'S
SALUTRAN SERVIÇO DE AUTO TRANSPORTE
MASTER TRANSP. COL. DE PASSAGEIROS
TRANSCARJ EMPRESA DE TRANSPORTES
PETRO ITA TRANS. COL. DE PASSAGEIROS
CASCATINHA TRANSP. COL. DE PASSAGEIROS
AUTO ONIBUS VERA CRUZ
HILARION TRANSPORTE E TURISMO
TRANSPORTADORA ARSENAL
PUMAR & CIA
HERCULES LTDA
EXPRESSO MANGARATIBA
TRANSPORTES ZONA OESTE
EMPRESA DE VIAÇÃO ALGARVE























VIAÇÃO COSTEIRA
TURISMO CRUZEIRO DO SUL
EXPRESSO CRUZEIRO DO SUL
ELOHIM TRANSPORTES E TURISMO
VIAÇÃO PENHA RIO
TRANSPORTES CAMPO GRANDE
TURISMO TRANSMIL
FOREVER LIVING PRODUCTS BRASIL
VIAÇÃO RUBANIL
TRANSPORTE AMÉRICA
TRANSPORTADORA TINGUÁ
VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA
VIAÇÃO MIRANTE LTDA
VIAÇÃO VILA RICA
SANTA MARIA TURISMO (SANTUR)
REDE DE HOTÉIS PESTANA
EMPRESA AUTO VIAÇÃO JUREMA S/A
IFM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
AUTO VIAÇÃO VERA CRUZ
SANTA EUGENIA TRANSPORTES
CIDADE DE ITAGUAÍ

As empresas acima, autorizaram a publicidade de seus nomes e marcas .

Grupo Cisiotar
CPA Assessoria Empresarial

Diretoria Comercial
Tarcísio Oliveira
Tel: 55 l 21 l 99761-5942

Endereços
- Rua João Pizarro, 50 – Ramos – Rio de Janeiro – RJ
CEP: 21031-170
Tel: 55 l 21 l 2560-4861
- Av. José Silva de Azevedo Neto, 200 • Bloco 04 • sala 104
Edifício Evolution V • Condomínio O2 Corporate & Offices
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22775-056
Tel: 55 l 21 l 2220-1349

Marcelo Oliveria
Tel: 55 l 21 l 99736-4440
diretoria@cpaempresarial.com.br
Contador Responsável
Daniel Fabrício – CRC/RJ 072889/O-7
Tel: 55 l 21 l 96411-7690
danielfabricio@cpaempresarial.com.br
Diretoria Jurídica
Marcio Dias – OAB/RJ 119.076
Tel: 55 l 21 l 99267-2515
marciodias@cpaempresarial.com.br
Rudson Kato – OAB/RJ 124.395
Tel: 55 l 21 l 99105-6000
kato@cpaempresarial.com.br

www.cpaempresarial.com.br

