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P R O C U R A Ç Ã O 
 

 
 

Nome:  ____________________________________________________________________________________ 

Nacionalidade: ______________________                                            Estado Civil _________________________ 

Data de Nascimento  _____/____/________                                   

CPF:  __________________________                                                   R.G.: ______________________________ 

Cargo/ Função: _____________________________                            Aposentado:  (     ) Sim         (     ) Não 

Endereço: ___________________________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________   Cidade : ___________________  Estado:  ______    CEP:   ________________ 

Tel. Res: _______________________             Celular: _______________________ 

 

pelo presente instrumento particular de procuração, nesta e na melhor forma de direito,  NOMEIA  E CONSTITUI 

seus advogados e bastante procuradores os Drs. FERNANDO ANTÔNIO MANGUEIRA MAIA, brasileiro, 

casado, inscrito na O.A.B/SP sob n.º64.769, portador do CIC n.º521.477.118/53, ALESSANDRA DE MARCO 

MAIA BRUNELLI, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP n.° 223634, portadora do CIC n.° 293.649.128-29 e 

PRISCILA RABENHORST SENNA, brasileira, casada, devidamente inscrita na OAB/SP n° 344839, portadora do 

RG n° 30.276.923-7, todos membros da Advocacia MAIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, devidamente inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.982.131/0001-60,  com endereço na Rua Dr. Rodrigo Silva, 26, 6.° andar, Liberdade, São Paulo - 

SP, Fone: (11) 2135 0808, e-mail: sociedadedeadvogados@gmail.com.br, a quem confere, independentemente da 

ordem de nomeação, amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "ad judicia", em qualquer Juízo, Instância ou 

Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, conduzir os 

respectivos processos em todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença até final decisão, usando 

os recursos legais e acompanhando-os, solicitar, providenciar e ter acesso a documentos de qualquer natureza, sendo o 

presente instrumento de mandato oneroso e contratual, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação, 

confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, 

firmar compromisso ou acordos, receber e dar quitação, levantar ou receber requisição de pequeno valor e precatórios, 

podendo agir em Juízo ou fora dele, podendo para tanto, usar dos recursos legais, assim como  substabelecer este a 

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, praticando todos os atos necessários para o fiel cumprimento do 

presente mandato, nos termos do artigo 105 do CPC, particularmente, para propor ação judicial perante o Fórum da 

Fazenda Pública, objetivando o correto enquadramento na Lei n. 16.414/2016 e respectivas diferenças atrasadas. 

 

São Paulo,  _____de  ______________  de 2020. 

 

 
   Assinatura:   ____________________________________________________________ 


