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PROCURAÇÃO AD JUDICIA 
 
 

Pelo       presente       instrumento       particular       de       procuração, 
______________      , brasileiro, estado civil 

 ____________,  metalúrgico, CTPS Nº  _____ série___  /SP, RG  de   

Nº_____   /SP,  CPF de Nº_______________________, PIS nº 

 ___________________, nascido em        /        /          , residente e domiciliado 

na_________________________    ,    nº _________ , 

complemento________  , Bairro______________  , na Cidade       

de____________  , Estado_______  , telefone (____) _______________,   

e-mail:____________________________, filho de 

(mãe)________________________________  , nomeia e constitui  como 

seu procurador o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
SIDERÚRGICAS, METALÚRGICAS, MECÂNICAS DE MATERIAL 
ELÉTRICO E ELETRÔNICO, INDÚSTRIA NAVAL DE CUBATÃO, 
SANTOS, SÃO VICENTE, GUARUJÁ, PRAIA GRANDE, BERTIOGA 
MONGUAGUÁ,    ITANHAÉM,    PERUÍBE    E    SÃO    SEBASTIÃO - 
STISMMMEC, entidade sindical de primeiro grau, com Cadastro Nacional de 

entidades sindicais (CNES) junto ao MTE., inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica( CNPJ) sob o nº 58.194.333/0001-89,  com sede na Avenida  Ana 

Costa nº 55, Vila Mathias, Santos/SP, CEP 11.060-001, na pessoa de seus 

advogados: LUÍS FERNANDO MORALES FERNANDES, SERGIO 
HENRIQUE PARDAL BACELLAR FREUDENTHAL, ALEXANDRE DO 
AMARAL SANTOS, MARCIO FERNANDES DA SILVA, FAUSTO 
FERREIRA   CRUZ   DE   SOUZA   (OAB/SP   258.205,     85.715,  183.521, 
184.777 e 285.276), respectivamente, aos quais confere amplos poderes da 

cláusula “ad judicia” e “extra” e os especiais para transigir, confessar, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quitação, ajuizar ações, requerer 

falências, habilitar créditos, contestar, embargar, usar dos recursos legais, 

impugnar laudos, indicar peritos, oferecer bens à penhora, levantar importâncias 

depositadas em processos judiciais ou administrativos, ou, ainda, em decorrência 

destes, em repartições públicas, depositários, Bancos ou Caixas Econômicas, 

prestar declarações em inventários, substabelecer na pessoa ou pessoas que mais 

lhe convier, praticando, enfim, todos os atos úteis e necessários ao bom 

desempenho do presente mandato, especialmente para atuar no Processo nº 

0089100-95.2009.5.02.0251, em tramite perante a 02ª Vara do Trabalho da 

Comarca de Cubatão. 
 

Firmo o presente. 

Santos,  de  de 2017. 
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DECLARAÇÃO DE POBREZA 
 
 
 

Declaro, sob as penas da lei, que sou pobre, na 

acepção jurídica do termo, não possuindo condições de arcar com as 

custas processuais. 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente 

declaração, em uma via. 

 

Santos,  de  de 2017. 
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