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TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 

REAJUSTE VENCIMENTAL DE 9,39% 
 

Autorização que é concedida 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, para representar o associado abaixo assinado, 
nos termos do art. 5º, XXI, da CRFB/88, em conformidade com as disposições estatutárias da 
entidade, visando à revisão vencimental de 9,39%, mediante a propositura de ação judicial 
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, neste ato representada por Ricardo Oliveira de 
Menezes, 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, para promoverem a referida medida judicial, acompanhá-la até final decisão, 
interpor recursos, fazer acordos, transigir, renunciar, dar e receber, consentir, firmar 
compromissos, aceitar e receber citação ou intimação, confessar, substabelecer, com ou sem 
reserva de poderes, cumprir exigências e fazer o que mais for necessário ao fiel cumprimento 
do presente mandato, inclusive executar o julgado. 
Os honorários advocatícios (Lei nº 8.906/94) são de 20% (vinte por cento) sobre o passivo a 
receber, rateados proporcionalmente entre os patronos da causa acima citados, podendo ser 
destacados na forma estabelecida pelo art. 22, da Resolução nº 168-CJF, de 05/12/2011 e art. 
45, parágrafo único da Lei nº 8.112/90, restando mantidos na integralidade mesmo nos casos 
de acordo judicial, decisão administrativa ou judicial, e pagamento espontâneo do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região. 
 
Nome: __________________________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________ 

Bairro: __________________________  Cidade: ________________________ 

RG: ____________________    Órgão Expedidor: _____________ 

Data Exp. RG: _____/____/____   Estado Civil: ________________ 

Nacionalidade: ___________________  Natural de: _________________ 

Cep: _________________     CPF: _____._____.______-______  

Fone: (___) ___________________    Cel: (___) __________________ 

E-mail: __________________________________ 

  

Rio de Janeiro - RJ, _____ de ________________ de 20____. 

  

 
__________________________________ 

ASSOCIADO 


