
 
 

 

P R O C U R A Ç Ã O 

 

(Entidade SindicalXXX), inscrito no CNPJ sob o nº, (XXX), entidade representativa dos 

(colocar quem representa conforme estatuto), com sede no (endereço), neste ato 

representado por seu (cargo do representante na entidade sindical se Coordenador 

Geral/Presidente/Secretário) (Nome do representante), servidor público federal, casado, 

inscrito CPF nº. (XXX), Carteira de Identidade nº. (XXXX), residente na (endereço do 

representante), por este instrumento particular de mandato nomeia, autoriza e outorga 

poderes à FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

FENADSEF, entidade sindical legalmente constituída, inscrita no CNPJ sob nº 

22.110.805/0001-20, sediada no com sede Setor Bancário Sul – SBS, Quadra 1, Bloco K, 

Edifício Seguradoras, Sala 308, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70093-900, representada por 

seu Secretário-Geral Sérgio Ronaldo da Silva, casado, CPF 258.310.204-44, RG 

1.955.626 – SSP/PE, residente e domiciliado na QS 118, Conjunto 03, Lote 01, Apt. 501, 

Samambaia Sul/DF, para o fim específico de ingressar com medida cautelar de 

protesto, para fins de interromper a prescrição da ação relativa ao direito dos 

substituídos à recomposição dos saldos de sua conta vinculada do FGTS em razão 

da incidência das taxas progressivas de juros de 3% (três por cento) a 6% (seis por 

cento) ao ano, nos termos da legislação de regência da matéria, calculada com base 

nos saldos que deveriam existir em razão da aplicação desses percentuais desde a 

abertura da conta, abatidas as quantias periodicamente creditadas a título de juros 

remuneratórios e incidindo, sobre os valores que forem apurados como devidos em 

decorrência da aplicação correta da progressividade dos juros, o índice de 44,80% 

(quarenta e quatro inteiros e oitenta centésimos por cento), relativo ao Plano Collor I, 

em abril de 1990, para o que concede os poderes constantes das cláusulas ad judicia e 

extra judicia, bem como os especiais que se façam necessários ao bom e completo 

desempenho deste mandato. 

 

Brasília/DF, 21 de novembro de 2019.  

 

            _________________________________________ 

                                                           Nome do representante  
                                                                       (Cargo do representante na entidade 
sindical)  

 


