
Autorização para Ajuizamento de Ação Judicial 
Eu, ____________________________________________________________________________________, 

Nome completo 
 

__________________________________________________, ____________________________________, 
Nacionalidade      Estado civil 
 

 CPF nº _________________________________________, RG nº __________________________________,  

PIS/PASEP nº __________________________________, ADIRO ao contrato celebrado pelo SINDICATO DOS 
SECURITÁRIOS NO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 01.912.740/0001-67, com o Escritório CHACON E ARSENIO 
ADVOCACIA E CONSULTORIA, e AUTORIZO o citado Sindicato a me substituir processualmente em ação a 
ser ajuizada com o escopo de obter a correta correção monetária aplicada a minha conta vinculada do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com recomposição financeira plena das respectivas perdas 
a partir de 1999. AUTORIZO a dedução do percentual de 20% (vinte por cento) dos valores que venha a  
receber ou vierem a ser depositados em meu favor em decorrência da referida ação,  inclusive em caso de 
acordo judicial, extrajudicial ou outra forma de composição ou de  reconhecimento da pretensão pelos 
órgãos estatais, a título de honorários advocatícios devidos ao Escritório CHACON E ARSENIO ADVOCACIA 
E CONSULTORIA, contratado para patrocinar a causa. O valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para associado 
e R$ 100,00 (cem reais) para não associado, no ato da assinatura deste documento, deverá ser depositado 
na conta do escritório abaixo identificado. No caso de crédito do benefício em conta corrente ou em minha 
conta vinculada de FGTS, com possibilidade de saque, me comprometo a fazer o pagamento integral dos 
honorários pactuados no prazo de 5 (cinco) dias úteis do saque. Na hipótese do benefício advindo da ação 
vir a ser creditado na minha conta vinculada de FGTS e houver impossibilidade de saque por qualquer 
motivo, me comprometo a efetuar o pagamento do percentual de 20% (vinte por cento) em parcelas a 
serem por mim depositadas na conta bancária: Caixa Econômica Federal, Agência 0974, operação 003, 
conta corrente 860-6, mantida pelo Escritório de Advocacia Chacon e Arsenio Advocacia e Consultoria, 
vencendo a primeira no prazo de 30 (trinta) dias da efetivação do crédito ou depósito do benefício, 
observando o seguinte critério: a) benefício de até 10 mil reais: 5 parcelas; b) benefício de até 20 mil reais: 
10 parcelas; c) benefício de até 30 mil reais: 15 parcelas; d) benefício de até 40 mil reais: 20 parcelas; e) 
benefício de até 50 mil reais: 25 parcelas; f) benefício de até 100 mil reais: 30 parcelas; e g) benefício 
superior a 100 mil reais: 35 parcelas.  AUTORIZO, ainda, a juntada do presente Termo ao processo, para 
fins de pagamento dos honorários advocatícios, mediante dedução da quantia que vier a receber ou for 
depositada em minha conta vinculada do FGTS, em favor do escritório contratado (Art. 22, parágrafo 4º da 
Lei 8.906/94). Por fim, declaro que li e concordo com os termos do contrato ora aderido. 

________________________________________, _____ de ___________________ de 2013. 
Local 
 

_____________________________________________________________________________ 
Assinatura do (a) Trabalhador (a) 
 

......................................................................................................................................................... 
Nome completo do (a) trabalhador (a) 

 

ANEXAR CÓPIA - XEROX ( simples ) 
- Cédula de Identidade ( RG ) 
- PIS ou PASEP 
- CTPS 
- Comprovante de Endereço  
- Extrato do FGTS (Caixa Econômica Federal ) 
- Carta de Concessão do Benefício ( no caso de aposentado ou aposentada ) 
Comprovante de pagamento da custas iniciais de R$ 50,00 – Filiados e R$ 100,00 – Não filiados 


