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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

 

 

NOME COMPLETO: _____________________________________________, 

nacionalidade: _________________,  docente, portador(a) da cédula de identidade 

n°____________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

_______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço 

_______________________________________________________________, 

Bairro ________________________, CEP _________________, 

Cidade:_______________, Estado: ____, pelo presente instrumento de procuração 

nomeia e constitui suas bastantes procuradoras LARA LORENA FERREIRA e LUÍSA 

STOPASSOLA, brasileiras, inscritas na OAB sob os nºs 138.099/SP e 430.517/SP, 

respectivamente, com escritório localizado à Rua Turiassu 127, cj. 11/14, bairro 

Perdizes, São Paulo - SP, Cep.: 05005-001, onde receberão as comunicações judiciais 

pertinentes, às quais outorga amplos e gerais poderes da cláusula "AD JUDICIA", em 

Juízo ou fora dele, em qualquer instância, foro ou Tribunal, na defesa dos direitos e 

interesses da outorgante, podendo abrir, acompanhar e dar andamento em 

processos, concordar, discordar, desistir, transigir, receber e dar quitação, propor e 

variar de ações e recursos, renunciar ao direito em que funda a ação, podendo ainda 

substabelecer esta para outrém, com ou sem reservas de iguais poderes, 

especialmente junto à ação n. 1001380-15.2020.5.02.0081 que corre perante a 81ª. 

Vara do Trabalho de São Paulo e em seu cumprimento de sentença.  

 

São Paulo, _____ de ____________ de 2021. 

 

___________________________ 

(Assinatura) 

 

_________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO

 
 

R. Turiassu 127, cj. 42/43 – Perdizes – São Paulo/S.P – CEP 05005-001 –  
tel (11)3868-2729 – email: contato@laralorena.adv.br  1 
 

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" 

 

 

NOME COMPLETO: _____________________________________________, 

nacionalidade: _________________,  docente, portador(a) da cédula de identidade 

n°____________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

_______________________________, residente e domiciliado(a) no endereço 
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Cidade:_______________, Estado: ____, pelo presente instrumento de procuração 

nomeia e constitui suas bastantes procuradoras LARA LORENA FERREIRA e LUÍSA 

STOPASSOLA, brasileiras, inscritas na OAB sob os nºs 138.099/SP e 430.517/SP, 

respectivamente, com escritório localizado à Rua Turiassu 127, cj. 11/14, bairro 

Perdizes, São Paulo - SP, Cep.: 05005-001, onde receberão as comunicações judiciais 
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Juízo ou fora dele, em qualquer instância, foro ou Tribunal, na defesa dos direitos e 

interesses da outorgante, podendo abrir, acompanhar e dar andamento em 

processos, concordar, discordar, desistir, transigir, receber e dar quitação, propor e 
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especialmente junto à ação n. 1001380-15.2020.5.02.0081 que corre perante a 81ª. 
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São Paulo, _____ de ____________ de 2021. 

 

___________________________ 
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_________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO

junto à ação n. 1001380-15.2020.5.02.0081 que corre perante a 81ª. Vara do Tra-

balho de São Paulo e em seu cumprimento de sentença.


