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TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE 

A UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES – UGT  

 E MEIRA MORAIS ADVOGADOS S/C 
 

O SINDICATO______________________________________________________________, 

_______________________________________________________________ pessoa jurídica 

inscrito no CNPJ sob o no__________________________________/_______________, com  

sede________________________________________________________________________

________________________________________________, neste ato representada por se(u)a 

Presidente ________________________________________________________, portador(a) 

do RG no___________________________ e  do CPF__________________________,  

 

                                            ADERE 
 

Ao contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a UNIÃO GERAL 

DOS TRABALHADORES - UGT e o Escritório Meira Morais Advogados S/C, ora 

anuentes, para a propositura de ação judicial com o fito de obter a correta incidência da 

correção monetária aplicada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, com 

recomposição financeira das respectivas perdas, em relação às contas vinculadas dos 

trabalhadores que representa, nos termos abaixo. 

 

Cláusula Primeira - O Sindicato Aderente ratifica todas as cláusulas previstas no 

referido contrato de prestação de serviços advocatícios. 

 

Cláusula Segunda - O Sindicato Aderente promoverá, juntamente com a UNIÃO 

GERAL DOS TRABALHADORES - UGT, campanha de adesão dos trabalhadores por ele 

representados ao contrato de prestação de serviços advocatícios, mediante assinatura do 

correspondente Termo de Autorização para Ajuizamento de Ação Judicial, no qual cada 

trabalhador se responsabilizará pelo pagamento dos honorários pactuados.  
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Por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente termo em 2 vias de igual 

teor e forma na presença das testemunhas abaixo indicadas, para que surta seus efeitos legais. 

 
Por fim, o Sindicato Aderente declara que leu e concorda com os termos do contrato 

ora aderido. 

 

 .................................................................................................................., ........................ de ....................................................................... de 2013 

 

_______________________________________________________ 
Assinatura do(a) Presidente   

 

 

 

UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES - UGT  

 

 

MEIRA MORAIS ADVOGADOS S/C 

 

 

Testemunhas: 

 

1)...........................................................................................................................................     RG Nº ................................................................. 

 

2)..........................................................................................................................................     RG Nº .................................................................. 

 
Anexar Cópia Xerox (simples): 
- Registro da Entidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego 
- Estatuto da Entidade 
- Ata de posse da atual Diretoria 
 


