
 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL DA GDTAF 
 

 
 
Os documentos abaixo podem ser encaminhados para o e-mail rose@bordas.adv.br ou para o 
endereço do escritório Bordas Advogados, na Praça da Alfândega n. 12 – 10º andar – Centro 
Histórico, CEP 90010-150 – Edifício London Bank.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autorização para ajuizamento da ação (documento em anexo) 

 Cópia simples da identidade e do CPF ou da CNH. 

 Cópia da portaria de aposentadoria ou informe a data da aposentadoria. 

 Cópia do termo de opção. 

 Cópia de dois contracheques atualizados que demonstrem a redução da gratificação 
(contracheque/holerite) 

 Cópia das fichas financeiras (pedir aos Recursos Humanos) dos últimos 5 anos anteriores à 
aposentadoria para calcular a média de pontos 

   Declaração de Justiça Gratuita (documento em anexo) ou Pagamento de Custas no Processo 

 (.....) Desejo pedir AJG             (....) Não desejo pedir AJG – vou pagar custas  

 

ATENÇÃO: No caso de desejar Assistência Judiciária Gratuita (isenção de pagamento de custas ao 
Poder Judiciário) e ter uma renda líquida mensal superior a 10 (dez) salários mínimos, favor enviar 
cópia simples de comprovantes de gastos com sobrevivências (médicos; plano de saúde; 
medicamentos; financiamento de imóvel; mensalidade de colégio ou faculdade de filhos; e etc...) e 
PREENCHER A DECLARAÇÃO ANEXA. 

mailto:rose@bordas.adv.br


 

AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL 

Eu, abaixo qualificado, na qualidade de servidor lotado na Superintendência Federal da Agricultura no Estado de 
_____________, autorizo a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO FEDERAL AGROPECUÁRIA - 
ANTEFFA, entidade de direito civil, sem fins lucrativos, com sede e foro em Brasília/DF, SHN – Quadra 02, Bloco J, 
Sobreloja, Loja 17, Edifício Garvey Park Hotel, Bairro Asa Norte, CEP 70.702-909, Brasília-DF, a ajuizar medida judicial 
contra a União visando o reconhecimento/restabelecimento de direito relativo a meu vínculo funcional com o Ministério 
da Agricultura, em especial a correção da GDTAF em meus proventos e o pagamento de atrasados ainda que decorrentes 
de decisão administrativa. 
 
CONCORDO, desde já, com o pagamento dos honorários a BORDAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB/RS 2812 - CNPJ  
08.056.110/0001-87, com sede na Praça da Alfândega, 12, 10º andar CEP 90010.150, Porto Alegre, RS, por seu sócio-
gerente FRANCIS CAMPOS BORDAS, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n. 541.344.710/87 e na OAB/RS sob 
n. 29.219 e OAB/DF sob n. 2222-A, nos seguintes termos:  
1. Valor dos honorários: Em havendo qualquer condenação a pagamento de valores em favor do Contratante, decorrente da ação 

aqui contratada, o Contratante, se sindicalizado, pagará, ao Contratado, honorários contratuais de 11%, ou, se não sindicalizado 
ou venha, no curso do processo, a desfiliar-se da entidade sindical, de 18% incidindo sobre o valor bruto do proveito econômico a 
ser apurado no final do processo. Já estão incluídas neste percentual as despesas com peritos contadores. Por força do Estatuto da 
OAB, os honorários de sucumbência a que a parte contrária vier eventualmente a ser condenada pertencem ao Contratado. 

2. Acompanhamento em Brasília: O Contratante autoriza a contratação de serviços especializados para acompanhamento de 
eventuais recursos perante os Tribunais sediados em Brasília, ficando desde já estabelecido que nesta hipótese serão acrescidos 
honorários advocatícios de 5% sobre o valor total do proveito econômico que obtiver. 

3. Incorporação de vantagens: Caso resulte da causa a incorporação definitiva de direitos ou qualquer vantagem remuneratória aos 
rendimentos do Contratante, será devido a título de honorários advocatícios ao Contratado o mesmo percentual fixado acima 
durante as seis (6) remunerações mensais subsequentes à incorporação. 

4. Dedução ou destaque dos honorários: O Contratante autoriza a dedução dos honorários ajustados do montante recebido, bem 
como o eventual desconto em folha de pagamento dos honorários incidentes sobre os valores incorporados ou restabelecidos aos 
seus rendimentos, por força do processo ora pactuado.  O Contratante autoriza que o valor dos honorários contratados seja 
separado pela Justiça do valor da condenação imposta à parte contrária, quando expedição da requisição de pagamento, 
permitindo que a requisição seja expedida em nome do Contratado, ou em nome e na forma que esta indicar. 

5. Custas e despesas: As custas e despesas judiciais, além de eventuais encargos de sucumbência, correrão por conta do Contratante 
ou entidade sindical, cabendo ao Contratado optar pela cobrança das custas (devidamente comprovadas) quando do ajuizamento 
do processo, ou pelo reembolso ao final.  

6. Sucumbência: O Contratante fica ciente de que eventual derrota poderá acarretar a condenação ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios aos advogados da parte contrária, caso não haja concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 

7. Penalidades: A falta de pagamento dos honorários por parte do Contratante implica na autorização de emissão de duplicata por 
prestação de serviços nos valores devidos, ficando desde já pactuada a incidência de juros de mora de 1% ao mês, correção 
monetária pela variação do IPC-A e incidência de cláusula penal de 10% (dez por cento) do total devido. 

8. Cláusulas finais. O pagamento dos honorários contratados é devido em qualquer momento em que, após o ajuizamento do 
processo, houver o reconhecimento do direito pela parte contrária, ficando o Contratado autorizado a cobrá-los tão logo o 
Contratante perceba o proveito econômico. 
 

Nome completo  

CPF/RG CPF
 

RG
 

Endereço  

Cidade e CEP cidade
 

CEP 

Telefone  Residencial celular 

Email                                    

  
_____________________,_______  de _________________ de _________. 

 
___________________________________________ 

assinatura 



 

                                                            

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

  DECLARO para fins de obtenção do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos das Leis 1.060/50 e 5.584/70, que não tenho condições econômicas 

que me permitam demandar em juízo sem prejuízo de meu próprio sustento ou de minha 

família. 

 

 

____________________, _____ de ____________________, de _______ 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura (não é necessário firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

Nome:_________________________ 

CPF: __________________________ 

RG:  __________________________ 

 

 

 


