
 

PROCURAÇÃO 

 

Nome:     
 

Nacionalidade:  
 

Est Civil:  
  

Profissão:  
 

Endereço: 
 

Cidade/Estado:  
 

CEP:  
 

CPF:  
 

RG:  
 

Obs.: 
 

 

OUTORGADOS:   JOSÉ DE MELLO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MS 

sob o nº 10.456, portador do CPF nº 367.581.671-00, e RG n° 300.336/MS, e JAIRO 

GONÇALVES DOS SANTOS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MS sob o nº 7250, 

portador do CPF nº 080.008.401-20, e RG n° 000.705/MT; com escritório na Travessa 

Casalvasco, 58 – B. Alto São Francisco, em Campo Grande/MS, fone 3365-2740 – CEP 79.116-

479; e na Rua Candido Mariano, nº 2274, casa 02, Centro, em Campo Grande-MS. 

PODERES:  Amplos, para o foro em geral, com as cláusulas ad judicia e et extra para, em 

qualquer Juízo, Tribunal ou repartição pública, propor contra quem de direito as ações 

competente e defendê-lo(a)(s) nas contrárias, seguindo umas e outras, nos termos contratuais, 

usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, conforme estabelecido 

no artigo 38 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar 

compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber 

intimações, receber e dar quitação (inclusive com levantamento de alvará e de valores em 

depósito judicial ou bancários, inclusive precatórios), firmar contrato de honorários junto ao 

Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul, destacar os honorários 

contratuais do montante da condenação no percentual de 22% (vinte e dois por cento), o que 

expressamente autoriza, praticar todos os atos perante repartições públicas Federais, 

Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer 

atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, 

podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso, com fim 

específico de ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos 

autos de processos nº  0056288-43.2009.8.12.0001, para os fins de pleitear seus direitos em 

face do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

   _______________________-MS, ____ de ____________de 2020. 
   (CIDADE)     (DATA) 

 

   ____________________________________ 
   OUTORGANTE 


