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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE:__________________________________________________ 

CI:___________________________CPF:______________________________ 

CTPS:_______________SÉRIE:___________PIS:________________________ 

NACIONALIDADE:_______________ESTADO CIVIL:______________________ 

FUNÇÃO_________________________________ADMISSÃO:____________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________________________________ 

CIDADE:________________ESTADO:____TEL:__________________________ 

NOMEIA E CONSTITUI seus bastantes procuradores os advogados: MARCUS 

AURÉLIO BESSA VIEIRA, inscrito na OAB/DF 24.652, VALÉRIA PEREIRA BESSA 

VIEIRA, inscrita na OAB/DF 26887 e WAGNER PEREIRA DA SILVA, brasileiro, 

casado, inscrito na OAB/DF sob o nº. 36.467 e WAGNER WEISSKEIMER 

PEREIRA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/DF sob o nº. 55.724, todos com 

escritório no SDS Bloco O, Sobreloja 11, Ed. Venâncio VI, Brasilia – DF, CEP 

70.393-905, Fone (61) 3323-3419,  a quem concede os poderes de cláusula 

"ad judicia", podendo praticar o foro em geral, em qualquer Juízo, instância ou 

tribunal, podendo, para tanto, cada um de per si ou em conjunto, 

independentemente da ordem da nomeação, propor, variar, recorrer, receber 

e dar quitação, transigir, desistir, acordar, firmar compromisso, inquirir, 

declarar-lhe juridicamente pobre, na forma e sob as cominações da Lei nº 

7.115/83, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel e bom cumprimento 

do presente mandato, inclusive substabelecer (em), no todo ou em parte, com 

ou sem reservas de poderes, para ajuizar Reclamação Trabalhista Contra a 

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.                                               

Brasília-DF,______de ______________de ________ 

 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO 

 
 
 
 

Eu, _____________________________________________________, 

brasileiro(a), Estado Civil:__________, portador(a) CI 

nº.__________________expedida pela________/_____, inscrito(a) no CPF 

sob o nº._________________, residente e 

domiciliado___________________________________________, declara 

para todos os fins de direito, que se enquadra nos moldes de juridicamente 

pobre, em conformidade com a Lei nº 1060/51, não tendo condições de arcar 

com as despesas decorrentes de uma demanda judicial, sem prejuízo do 

sustento pessoal e de sua família, motivo pelo qual requer o benefício da 

gratuidade de justiça. 

 
Brasília-DF,______de ______________de ________ 

 
 
 
 
 

Assinatura 
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DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

Eu,____________________________________________________________ 

matrícula_________________, CPF____________________________, 

declaro, para eventual depósito decorrente de demanda judicial, informações 

sobre minha conta bancária: 

 

Banco:_______________________________________________ 

Agência:_____________________________________________ 

Conta corrente:_______________________________________ 

Poupança:____________________________________________ 

 

 Estou ciente de que, havendo qualquer alteração nas informações 

acima, o Sindágua-DF deverá ser prontamente informado. 

 

Brasília-DF,______de ______________de ________ 

 

 

 

Assinatura 

 


