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TERMO DE AUTORIZAÇÃO, ADESÃO E PROCURAÇÃO PARA O 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA - RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO 

 

I. CONSIDERANDO que a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES 

DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL NACIONAL – 

ASPHAN, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 29.185.733/0001-20, com 

sede na Avenida Presidente Vargas, 633, sala 816 e 817, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

20.071-004, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Leonardo Barreto de Oliveira, 

no exercício de sua missão institucional, promoverá o ajuizamento de ação coletiva, em seu 

nome, em substituição e benefício dos associados, visando afastar a exigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre parcelas constantes na remuneração não incorporáveis aos 

proventos e/ou benefícios de aposentadoria do servidor público, bem como recuperar e/ou 

ressarcir valores objeto de recolhimento a esse título, observado o prazo prescricional 

quinquenal, conforme comunicado divulgado em seu sítio eletrônico; 

 

II. CONSIDERANDO que a ASPHAN contratou, para o patrocínio da demanda, o escritório 

BENTO MUNIZ ADVOCACIA, sociedade de advogados inscrita na Ordem dos Advogados 

do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.234.430/0001-54, com sede no SHS Q. 6 Conj. A 

Bloco E – Ed. Brasil 21 – Salas 1701/03 – Brasília/DF, representada pelos seus sócios Eduardo 

Muniz Machado Cavalcanti, OAB/DF nº 27.463, e Wesley Ricardo Bento, OAB/DF nº 

18.566; e 

 

III. CONSIDERANDO que o(a) ADERENTE deseja ser beneficiado com o resultado da ação 

coletiva proposta pela ASPHAN, mediante o pagamento/depósito no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), em parcela única, na conta bancária da associação para fins de pagamento de custas, 

manutenção e despesas processuais gerais: 

 

Eu, ............................................................................................................................................,  

inscrito(a) no CPF sob o nº ......................................................................, portador(a) do RG 

nº.............................................................., residente e domiciliado(a) na/no 

.................................................................................................... ................................. (cidade), 

..............(estado), CEP ................................................, em vista dos considerandos acima e na 

forma do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, venho, por meio do presente TERMO 

DE AUTORIZAÇÃO E ADESÃO, manifestar minha autorização, aprovação e aceitação à 

representação judicial de meus interesses pela ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS 

TRABALHADORES DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 

NACIONAL – ASPHAN, nas condições aqui descritas, ficando assim justo e avençado que 

o(a) ADERENTE e a ASPHAN aceitam, outorgam e se obrigam a cumprir integralmente, por 

si e seus sucessores, os termos e condições abaixo: 
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1. O(A) ADERENTE deseja ser favorecido com o resultado da ação coletiva que a 

ASPHAN promoverá em nome de seus associados e, por esse motivo, manifesta 

consentimento e adesão a este Termo; 

2. Declara o(a) ADERENTE estar ciente de que para auferir proveito econômico sobre o 

êxito da referida ação coletiva deverá promover a execução individual com o escritório 

contratado pela ASPHAN;  

3. Ao final do processo de execução, em caso de êxito da ação ajuizada, o(a) 

ADERENTE pagará o percentual de 15% (quinze por cento), incidente sobre o 

valor recebido, a título de honorários advocatícios de êxito aos advogados 

constituídos por mandato; 

4. O(A) ADERENTE concorda que, no momento oportuno, deverá remeter à ASPHAN 

todos os documentos solicitados que serão necessários para atender à propositura da 

ação executória, devendo para tanto manter seu cadastro atualizado junto à associação; 

5. Em caso de êxito na demanda coletiva, o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) 

referentes às custas processuais e o percentual de 15% (quinze por cento) dá por 

encerrada a obrigação assumida pelo(a) ADERENTE, e as PARTES se outorgam, 

recíproca, automática e independentemente de qualquer outra manifestação de 

vontade, a mais ampla, rasa, geral, mútua, irrestrita e irrevogável quitação com relação 

a todos e quaisquer direitos e obrigações, decorrentes ou relacionados com este 

TERMO DE ANUÊNCIA E ADESÃO;  

6. O presente Termo confere poderes da cláusula ad judicia aos advogados EDUARDO 

MUNIZ MACHADO CAVALCANTI, inscrito na OAB/DF nº 27.463, e WESLEY 

RICARDO BENTO, inscrito na OAB/DF nº 18.566, para o foro em geral, podendo 

substabelecer, com ou sem reservas, especificamente para o ajuizamento de ação 

coletiva, em nome da ASPHAN, em substituição e benefício dos associados, visando 

afastar a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre parcelas constantes na 

remuneração não incorporáveis aos proventos e/ou benefícios de aposentadoria do 

servidor público, bem como recuperar e/ou ressarcir valores objeto de recolhimento a 

este título, observado o prazo prescricional quinquenal; 

7. As partes elegem o foro do Rio de Janeiro/RJ como competente para dirimir quaisquer 

conflitos advindos do presente Termo. 

 

 

__________________________ (___), ______ de ____________________ de 2019 

 

__________________________________________ 

ADERENTE 


