
 

 

 
OUTORGANTE:_______________________________________________,

brasileiro, est. Civil: _______________________, cargo: 

__________________________, CPF: _________________________, 

residente à Rua___________________________________________ 

____________, 

___________________

Tel. __________________________

DOS TRABALHADORES EMPRES

POSTAIS, TELEGRÁFICOS E ENCOMENDAS E SIMILARES DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO – SINTECT/ES

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 28.521.474/0001

sito à Avenida Jerônimo Monteir

andar, salas 903/904, Centro, Vitória

 
OUTORGADO(S): VITOR HENRIQUE PIOVESAN, RONI FURTADO BORGO, LUIZ 
CARLOS BISSOLI, TARCÍZIO PESSALI, LUCIANO BRANDÃO CAMATTA,
ALESSANDRA JEAKEL e HENRIQUE MANOLA ARPINI
advogados inscritos na OAB
5.939, 11.477, 16.663 e 21.731, respectivamente, e com 
escritório profissional sito à Rua General Osório, nº 83, Ed. 
Portugal, sala 1401, Centro, Vitória
 
PODERES: amplos poderes para foro em geral (
EXTRA” previstas no art. 5º da Lei 8.906/94
contra quem de direito as competentes ações ou a defendê
adversas, seguindo até a final decisão, usando os recursos 
legais e acompanhando
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos
e/ou dar quitação, agindo separada ou conjuntamente, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao bom desempenho do presente 
mandato, podendo inclusive substabelecer a presente, com ou sem 
reservas de domínio, tendo o presente a 
propor Ação Judicial.
 
Aproveita a outorgante para declarar sua hipossuficiência 
econômica, não possuindo condições de arcar com as custas 
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de 
sua família. 
 

 
Vitória-ES,____ de ___________

ASSINATURA: ______________
 

PROCURAÇÃO 

_______________________________________________,

brasileiro, est. Civil: _______________________, cargo: 

__________________________, CPF: _________________________, 

residente à Rua___________________________________________ 

 nº_______,______________________________ 

__________________________/ES, Cep: __________________, 

Tel. __________________________, representada pelo 

DOS TRABALHADORES EMPRESAS DE CORREIOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

POSTAIS, TELEGRÁFICOS E ENCOMENDAS E SIMILARES DO ESTADO DO 

SINTECT/ES, entidade sindical de primeiro grau, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 28.521.474/0001

sito à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, Ed. Ruralbank, 9º 

andar, salas 903/904, Centro, Vitória-ES, CEP 29010-900.

VITOR HENRIQUE PIOVESAN, RONI FURTADO BORGO, LUIZ 
CARLOS BISSOLI, TARCÍZIO PESSALI, LUCIANO BRANDÃO CAMATTA,
ALESSANDRA JEAKEL e HENRIQUE MANOLA ARPINI, brasileiros, 
advogados inscritos na OAB-ES sob os nºs, 6.071, 7.828, 5.830, 
5.939, 11.477, 16.663 e 21.731, respectivamente, e com 
escritório profissional sito à Rua General Osório, nº 83, Ed. 
Portugal, sala 1401, Centro, Vitória-ES, CEP 29010-911.

: amplos poderes para foro em geral (“AD JUDICIA ET 
EXTRA” previstas no art. 5º da Lei 8.906/94), bem como, propor 
contra quem de direito as competentes ações ou a defendê
adversas, seguindo até a final decisão, usando os recursos 
legais e acompanhando-os, conferindo-lhe também, poderes para 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos
e/ou dar quitação, agindo separada ou conjuntamente, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao bom desempenho do presente 
mandato, podendo inclusive substabelecer a presente, com ou sem 
reservas de domínio, tendo o presente a finalidade especí
propor Ação Judicial. 

Aproveita a outorgante para declarar sua hipossuficiência 
econômica, não possuindo condições de arcar com as custas 
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de 

ES,____ de ___________________ de _______.
 
 

________________________________

_______________________________________________,

brasileiro, est. Civil: _______________________, cargo: 

__________________________, CPF: _________________________, 

residente à Rua___________________________________________ 

nº_______,______________________________ 

____/ES, Cep: __________________, 

representada pelo  SINDICATO 

AS DE CORREIOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

POSTAIS, TELEGRÁFICOS E ENCOMENDAS E SIMILARES DO ESTADO DO 

, entidade sindical de primeiro grau, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 28.521.474/0001-06, 

o, nº 240, Ed. Ruralbank, 9º 

900. 

VITOR HENRIQUE PIOVESAN, RONI FURTADO BORGO, LUIZ 
CARLOS BISSOLI, TARCÍZIO PESSALI, LUCIANO BRANDÃO CAMATTA, Drª 

brasileiros, 
ES sob os nºs, 6.071, 7.828, 5.830, 

5.939, 11.477, 16.663 e 21.731, respectivamente, e com 
escritório profissional sito à Rua General Osório, nº 83, Ed. 

911. 

“AD JUDICIA ET 
), bem como, propor 

contra quem de direito as competentes ações ou a defendê-lo nas 
adversas, seguindo até a final decisão, usando os recursos 

lhe também, poderes para 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, receber 
e/ou dar quitação, agindo separada ou conjuntamente, enfim, 
praticar todos os atos necessários ao bom desempenho do presente 
mandato, podendo inclusive substabelecer a presente, com ou sem 

finalidade específica de 

Aproveita a outorgante para declarar sua hipossuficiência 
econômica, não possuindo condições de arcar com as custas 
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de 

________ de _______. 

______________ 



 

 

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
 

___________________________________________________________

______________________, Cargo ____________________________, 

CPF nº ___________________________________, residente à Rua

______________________________________________, nº ________

__________________________,_____________________________/ES

, Cep: __________________, Tel. __________________________;

neste ato assistid
EMPRESAS DE CORREIOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS POSTAIS, 
TELEGRÁFICOS E ENCOMENADAS E SIMILARES DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – SINTECT/ES
grau, inscrita no CNPJ/MF n º 28.521.474/0001
estabelecida à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, Ed. Rural 
Bank, Centro, Vitória
com os Drs. RONI FURTADO BORGO, VITOR HENRIQUE PIOVESAN, 
LUIZ CARLOS BISSOLI, TARCIZIO PESSALI, LUCIANO BRANDÃO 
CAMATTA, ALESSANDRA JEAKEL
ARPINI, brasileiros, advogados, inscritos na OAB
os nºs 7.828, 6.071, 5.830, 5.939 , 11.477
21.731, respectivamente, e co
sito à Av. General Osório, nº 83, Ed. Portugal, sala nº 
1401, Centro, Vitória
honorários advocatícios decorrente da propositura de 
quaisquer ação judicial proposta pelo Sindicato assistente, 
no montante de 5%(cinco por cento) do valor apurado em 
liquidação de sentença, para o caso de ser o contratante 
associado ao SINTECT/ES, e, no caso do contratante não ser 
associado ao SINTECT/ES, pagará o montante de 10%(dez por 
cento) do valor apurado em liquidação de sentença , a 
título de honorários advocatícios, sendo os valores 
oriundos de custas processuais e, 
sentença, suportados exclusivamente por conta do 
contratante, que ressarcirá integralmente o outorgado ao 
final do processo, e, caso a presente lide seja apreciada 
pelos tribunais superiores, o acréscimo de 2%(dois por 
cento) também a título de honorários advocatícios, bem 
como, o percentual de 1%(um por cento) do valor apurado em 
liquidação de sentença, a título de custo de elaboração  de 
cálculo de liquidação de sentença.
 

Vitória-ES,____ de ___________________ de _______.

__________________________________   _________________  
            CONTRATANTE
        

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

___________________________________________________________

______________________, Cargo ____________________________, 

_________________________________, residente à Rua

______________________________________________, nº ________

__________________________,_____________________________/ES

, Cep: __________________, Tel. __________________________;

este ato assistida por SINDICATO DOS TRABALHADORES
EMPRESAS DE CORREIOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS POSTAIS, 
TELEGRÁFICOS E ENCOMENADAS E SIMILARES DO ESTADO DO 

SINTECT/ES, entidade sindical de primeiro 
grau, inscrita no CNPJ/MF n º 28.521.474/0001

da à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, Ed. Rural 
Bank, Centro, Vitória-ES, CEP 29.010-900 pactua neste ato 
com os Drs. RONI FURTADO BORGO, VITOR HENRIQUE PIOVESAN, 
LUIZ CARLOS BISSOLI, TARCIZIO PESSALI, LUCIANO BRANDÃO 

ALESSANDRA JEAKEL e HENRIQUE MANOLA 
, brasileiros, advogados, inscritos na OAB

os nºs 7.828, 6.071, 5.830, 5.939 , 11.477, 16.663
, respectivamente, e com escritório profissional 

sito à Av. General Osório, nº 83, Ed. Portugal, sala nº 
1401, Centro, Vitória-ES, CEP 29010-911, o pagamento de 
honorários advocatícios decorrente da propositura de 
quaisquer ação judicial proposta pelo Sindicato assistente, 
no montante de 5%(cinco por cento) do valor apurado em 
liquidação de sentença, para o caso de ser o contratante 
ssociado ao SINTECT/ES, e, no caso do contratante não ser 
associado ao SINTECT/ES, pagará o montante de 10%(dez por 
cento) do valor apurado em liquidação de sentença , a 
título de honorários advocatícios, sendo os valores 
oriundos de custas processuais e, o ônus da liquidação de 
sentença, suportados exclusivamente por conta do 
contratante, que ressarcirá integralmente o outorgado ao 
final do processo, e, caso a presente lide seja apreciada 
pelos tribunais superiores, o acréscimo de 2%(dois por 

a título de honorários advocatícios, bem 
como, o percentual de 1%(um por cento) do valor apurado em 
liquidação de sentença, a título de custo de elaboração  de 
cálculo de liquidação de sentença.  

____ de ___________________ de _______.
 
 

__________________________________   _________________  
CONTRATANTE                  CONTRATADO

___________________________________________________________ 

______________________, Cargo ____________________________, 

_________________________________, residente à Rua 

______________________________________________, nº ________ 

__________________________,_____________________________/ES

, Cep: __________________, Tel. __________________________; 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE CORREIOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS POSTAIS, 
TELEGRÁFICOS E ENCOMENADAS E SIMILARES DO ESTADO DO 

, entidade sindical de primeiro 
grau, inscrita no CNPJ/MF n º 28.521.474/0001-06, 

da à Avenida Jerônimo Monteiro, nº 240, Ed. Rural 
pactua neste ato 

com os Drs. RONI FURTADO BORGO, VITOR HENRIQUE PIOVESAN, 
LUIZ CARLOS BISSOLI, TARCIZIO PESSALI, LUCIANO BRANDÃO 

E MANOLA 
, brasileiros, advogados, inscritos na OAB-ES sob 

16.663 e 
m escritório profissional 

sito à Av. General Osório, nº 83, Ed. Portugal, sala nº 
911, o pagamento de 

honorários advocatícios decorrente da propositura de 
quaisquer ação judicial proposta pelo Sindicato assistente, 
no montante de 5%(cinco por cento) do valor apurado em 
liquidação de sentença, para o caso de ser o contratante 
ssociado ao SINTECT/ES, e, no caso do contratante não ser 
associado ao SINTECT/ES, pagará o montante de 10%(dez por 
cento) do valor apurado em liquidação de sentença , a 
título de honorários advocatícios, sendo os valores 

o ônus da liquidação de 
sentença, suportados exclusivamente por conta do 
contratante, que ressarcirá integralmente o outorgado ao 
final do processo, e, caso a presente lide seja apreciada 
pelos tribunais superiores, o acréscimo de 2%(dois por 

a título de honorários advocatícios, bem 
como, o percentual de 1%(um por cento) do valor apurado em 
liquidação de sentença, a título de custo de elaboração  de 

____ de ___________________ de _______.  

__________________________________   _________________   
ONTRATADO      



 

 

Eu,_________________________________________

para os devidos fins, e, sob as penas da lei, que não 

possuo condições de arcar com o pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo 

próprio e de minha família.

 

Vitória-ES,____ de ___________________ de _______.

___________

 
 

DECLARAÇÃO 
 

_________________________________________ , declar

para os devidos fins, e, sob as penas da lei, que não 

possuo condições de arcar com o pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo 

próprio e de minha família. 

____ de ___________________ de _______.
 
 
 

_______________________________________
DECLARANTE 

, declaro 

para os devidos fins, e, sob as penas da lei, que não 

possuo condições de arcar com o pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo 

____ de ___________________ de _______. 

___________ 


