Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários, de Veículos
Leves Sobre Trilhos e Monotrilhos do Estado do Rio de Janeiro – SIMERJ.
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento o outorgante confere aos outorgados JAIR GIANGIULIO JUNIOR,
brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ 138.829 e ITALO LEITE NERY, brasileiro,
casado, advogado, portador da OAB/RJ 77.091 e ANGÉLICA DE GOUVEA, brasileira, solteira,
portadora da OAB/RJ 211.410E, amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad-judicia
et extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, os quais são advogados do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários, de Veículos Leves Sobre Trilhos e
Monotrilhos do Estado do Rio de Janeiro – SIMERJ, inscrito no CNPJ sob o n° 30.268.452.000110, localizado na Rua Santa Amélia 41, Praça da Bandeira, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20260-030,
cujo e-mail é jurídico@simerj.org.br, e assim, especificamente, visando atender ao comando do
M.M. Juiz da 17ª Vara Federal do Trabalho/RJ, através do processo 01577.0078.1996.5.01.0017,
que determinou a formação de grupos de empregados para dar o início da Ação de Execução do
crédito trabalhista, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e contestá-las,
até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes
especiais para receber citação inicial, contestar, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a
ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo
ou fora dele, confere ainda, poderes para o SIMERJ, através de seus advogados concordarem
com os cálculos elaborados, assim como substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, para agir em conjunto ou separadamente com o substabelecido.
OUTORGANTE:
NOME:________________________________________________
ESTADO CIVIL:__________________
CTPS:_______________________IDENTIDADE:_______________
PIS/PASEP ___________________________________
ORGÃO EXPEDIDOR:___________________________
CPF: ____.____.____/____
ENDEREÇO:___________________________________________________
BAIRRO:_______________ CIDADE:_______________ESTADO:_________
CEP:_______-______
E-MAIL ___________________________________________
ASSINATURA________________________________________
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