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Departamento Jurídico 
 

 
 

 

PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” 
 
 
Outorgante: ___________________________________________________________ 

Nacionalidade: _______________________, Estado Civil: _______________________ 

RG: ___________________________, Profissão: ______________________________ 

Nascido em: ________________, CPF: ____________________ residente e domiciliado 

______________________________________________________________________ 

CEP: _________________, Cidade: _______________________________, UF: ______ 

Fones: Celular.(    )________________; Residencial (     ) ________________.  

Trabalho (     ) ________________. 

 
Outorgado:   Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro no 

Estado do Ceará – SINTRAFI-CE, entidade sindical de primeiro grau, 
com sede nesta Capital na Rua 24 de Maio, nº 1289, Centro, CEP: 60020-
000, Fortaleza/CE, por seus procuradores judiciais, Carlos Antônio 
Chagas, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB-CE sob o nº 6.560; 
Patrício William Almeida Vieira, brasileiro, divorciado, advogado, 
inscrito na OAB-CE nº 7.737; Anatole Nogueira Sousa, brasileiro, 
casado, advogado inscrito na OAB-CE 22.578; Ana Virgínia Porto de 
Freitas, brasileira, solteira, inscrita na OAB-CE 9.708; Roberta Uchôa de 
Souza, brasileira, casada, inscrita na OAB-CE nº 9.349, todos com 
escritório no endereço acima mencionado, onde receberão notificações, 
intimações e outros expedientes judiciais e José Eymard Loguércio, 
brasileiro, OAB –SP 103.250, RG 14.985.520, com escritório na Capital 
Federal, SHIS – Quadra 09 - Conj. "11", casa 20, Lago Sul, Brasília-DF. 

  
Poderes:       para em conjunto ou isoladamente, representar a outorgante e defender seus 

interesses, perante qualquer Juiz, instância ou Tribunal, ou fora deles, com 
os poderes da clausula ad judicia, podendo propor as ações que julgar 
necessárias, apresentar defesas e recursos, impetrar medidas preventivas ou 
assecuratórias, confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou 
acordos, receber e dar quitação, declarar a insuficiência econômica do 
outorgante, podendo substabelecer com ou sem reserva de iguais poderes e, 
ainda, usar de todos os meios admitidos em direito, para o bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 

 
 

Fortaleza/CE, _______ de _________________ de _________ 
 
 
 

_______________________________________________ 
Outorgante 
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