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AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU 
DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA 

 

 
NOME: _______________________________________________________________  

NACIONALIDADE: __________________ ESTADO CIVIL: ___________________  

RG. N.º: _______________________ ÓRGÃO EMISSOR: _____________________ 

CPF: _________________________  

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

BAIRRO: _____________________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________ UF: ______ CEP: _______________ 

TELEFONE: (____) _____________ EMAIL: ________________________________ 
 
Autorizo a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 1ª 
REGIÃO, pessoa jurídica de direito privado, com sede na RUA DAS MARRECAS, 36 - 
SALA 205 - CENTRO * RIO DE JANEIRO / RJ * CEP: 20231-110, inscrita no CNPJ sob n.º 
42.567.073/0001-00, a consignar na minha folha de pagamento (art. 45, parágrafo único da 
Lei nº 8.112/90 c/c Decreto nº 6.386/08) ou debitar em minha conta corrente nº 
_____________ agência _____________ Banco:______, 2 (duas) parcelas mensais de 
R$150,00 (cento e cinqüenta reais) relativos as despesas iniciais da medida judicial visando a 
revisão vencimental de 9,39%, patrocinada pela MENEZES E BARRETO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, situada à Rua Senador Dantas n.º 117, sala 1603, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 
CEP 20.031-911, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.671.655/0001-45 e pela advogada Drª ANA 
PAULA GALVÃO DE AQUINO (OAB/RJ nº 144.173) - com escritório à Rua João Alfredo, 
33/103 – Tijuca – Rio de Janeiro – CEP 20.511-390 
Comprometo-me desde já, a manter margem consignável ou saldo bancário suficiente para o 
referido débito, ficando o TRT1ª Região e a instituição bancária indicada, isentos de qualquer 
responsabilidade decorrente da não liquidação.  
As parcelas serão creditadas em favor da entidade de classe acima autorizada e transferidas 
imediatamente para a conta-corrente do escritório contratado, onde, havendo inadimplemento 
no modo e no tempo devido, ocorrerá cobrança de mora na ordem de 1% (um por cento) ao 
mês nos termos do art. 280, do Código Civil. 
 

Rio de Janeiro - RJ, ________ de __________________ de 20____. 

  

 

___________________________________________ 
ASSOCIADO 

 


