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AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE  
DESCONTADOS PARA A UNIÃO FEDERAL (INSS) 

Nome Completo: 
Nome da Empresa / Ocupação: 
Matrícula:  
Data de admissão:   /  / 
CPF:      Doc. Identidade: 
Nacionalidade:      Estado Civil: 
Domicílio/Rua:      Número:   
Bairro:        
Cidade:       Estado:                          CEP: 
Telefone para contato: 
Email: 

Informações bancárias para o depósito em conta: 
Banco:   Agência:   Conta salário: 

Autorizo e ratifico ao SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CORREIOS E TELEGRÁFOS NO ESTADO DA BAHIA 
– SINCOTELBA, como substituto e representante processual, fulcro no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal 
e pela Assembleia Geral Extraordinária realizada pelo Sindicato, a representação judicial em meu favor na ação 
coletiva CNJ nº 0030820-79.2010.4.01.3300, proposta pelo Sindicato na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária 
de Salvador (BA), objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos à União Federal (INSS), a título 
de contribuição previdenciária, referentes aos valores de (1) ao terço constitucional de férias, férias não gozadas 
e indenizadas, (2) ao valor recebido nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de doença 
e/ou acidente, (3) aviso prévio indenizado e seu 13º salário reflexivo. Declaro, para todos os fins, que fui 
informado sobre a situação atual do processo e que este documento tem por finalidade viabilizar meu ingresso no 
rol de beneficiários abrangidos pelo direito assegurado a toda categoria de trabalhadores. 

Ratifico o patrocínio da ação aos procuradores: ANA LUISA ULLMANN DICK inscrita na OAB/RS sob o n° 
29.560; ALEX SANDRO GARCIA CANTARELLI inscrito na OAB/RS sob o n° 63.214; RICARDO ULLMANN DICK 
inscrito na OAB/RS sob o nº 84.145, e integrantes do Escritório ULLMANN DICK CANTARELLI ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, inscrito na OAB/RS sob nº 2.968, com sede na Avenida Praia de Belas, nº 2174, conj. 604, bairro 
Praia de Belas, em Porto Alegre (RS)– CEP 90.110-000; MANFREDO ERWINO MENSCH, inscrito na OAB/RS sob o 
n° 21.658, PEDRO ALEXANDRE MENSCH, inscrito na OAB/RS n° 30.214, ambos integrantes do Escritório MENSCH 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito na OAB/RS n° 583, com sede na Rua Taquary, n° 355, bairro Cristal, em Porto 
Alegre (RS), CEP 90.810-180; JÚLIO CÉSAR DE AZEREDO SÁ, inscrito na OAB/RS sob o nº 41.611, integrante do 
Escritório MARIO MADUREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, inscrito na OAB/RS sob o nº 
782, com sede na Rua dos Andradas, nº 1091, conjuntos 83 e 84, bairro Centro, em Porto Alegre (RS), CEP 90.020-
007, todos legalmente constituídos nos autos do processo acima identificado, com poderes da cláusula “ad judicia 
et extra”, como meus representantes legais, para atuar e servir perante qualquer foro, instância, tribunal ou 
comarca, especificamente para os fins do processo de que trata esta autorização, podendo ainda acordar, desistir, 
transigir, receber, dar quitação, inclusive propor qualquer instrumento jurídico para viabilizar o objeto desta 
autorização e, ainda, propor ação rescisória ou mandado de segurança que se refiram a este processo, podendo 
atuar em conjunto ou separadamente, e substabelecer o presente, com ou sem reserva de iguais poderes.  

Considerando já o bom e fiel cumprimento dos serviços já prestados durante o processo pelos procuradores 
acima identificados, são estipulados os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
benefício econômico alcançado, individual ou coletivamente, de acordo com os cálculos de liquidação judicias 
apresentados, atualizados e homologados pelo Juízo Federal, para o cumprimento de sentença. 

 
__________________________________________ de 20 ____. 

(LOCAL E DATA) 
 

____________________________________________________________ 
(assinatura reconhecida em cartório OU igual ao documento de identidade *) 

*SE IGUAL AO DOCUMENTO JUNTAR CÓPIA DA CARTEIRA OU DO DOCUMENTO DE TRABALHO 


