AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO/REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
C/C PROCURAÇÃO AD JUDITIA et extra C/C CONTRATO DE HONORÁRIOS
ESPECÍFICA PARA DIFERENÇAS DE VALORES DO PIS/PASEP
Nome:
RG:
CPF:
Endereço:
Bairro:
Município:
Telefone:
E-mail:
Cargo:
Matrícula:
Lotação:
Admissão:
AUTORIZO o SINTERO – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
NO ESTADO DE RONDÔNIA, entidade sindical com sede em Porto Velho sito na Rua
Rui Barbosa, n° 713, bairro Arigolândia, a representar-me na condição de
substituto/representante processual em ação judicial, bem como, por este instrumento
particular de PROCURAÇÃO, CONSTITUI E NOMEIA seus bastante procuradores,
HÉLIO VIEIRA E ZÊNIA CERNOV ADVOCACIA, sociedade de advogados com sede
em Porto Velho na Rua Quintino Bocaiúva, n° 1268, bairro Olaria, através de seu advogado
Hélio Vieira da Costa (OAB/RO 640) e demais integrantes, em parceria com GABRIEL DE
MORAES CORREIA TOMASETE (OAB/RO 2641)
com endereço em Porto Velho na rua Quintino Bocaiúva, nº 1600, bairro São Cristóvão, aos
quais conferem os poderes da cláusula Ad Judicia et Extra e os especiais para transigir,
desistir, concordar e discordar de cálculos, receber e dar quitação, reconvir, interpor recursos,
suscitar incidentes processuais, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, para
a finalidade específica de pleitear os direitos decorrentes de diferenças de valores do
PIS/PASEP, sendo que a título de honorários pagarei aos Outorgados o valor equivalente a
20% do valor bruto do crédito processual obtido com o resultado da ação, dando à presente o
caráter de contrato de honorários e autorizando que esses sejam deduzidos do crédito
processual e pagos separadamente aos advogados contratados.
_______________, ____/____/______
(Município)
(Data)

___________________________________________________
(Assinatura)
Obs: Documentos que devem acompanhar esta procuração, por meio físico ou digital, não
sendo necessário autenticação ou reconhecimento de firma:
- Identidade com CPF (ou CNH);
- Comprovante de residência;
- Cópia do Cartão do PASEP ou número;
- Extratos do PASEP posteriores a 1999 e extratos do PASEP microfilmados (anteriores a
1999) – o próprio interessado deve ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil e
fazer o pedido. (O extrato e a microfilmagem podem ser apresentados posteriormente
quando forem disponibilizados pelo banco).

