PROCURAÇÃO “ A D JUDICIA”

_________________________________________________________________________,
(NOME)
_____________________________, ______________________,_____________________,
(NACIONALIDADE)
(ESTADO CIVIL)
(PROFISSÃO)
____________________________ - SSP/_____,___________________________________,
(CÉDULA DE IDENTIDADE)
(CPF)
____ / ____ /____________, _________________________________________________,
(DATA DE NASCIMENTO)
(NOME DA MÃE)
_________________________________________________________________________,
(ENDEREÇO, N.º, BAIRRO)
_____________________ , ___________________________________ , ______________ ,
(COMPLEMENTO)
(CIDADE)
(CEP)
por este instrumento particular de PROCURAÇÃO, nomeia e constitui seus bastantes
procuradores a sociedade de advogados Aparecido Inácio e Pereira Advogados
Associados, legalmente constituída no CNPJ sob n° 01495111/0001-89 e na OAB/SP sob no
3345, representada por seus sócios titulares Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros,
advogado inscrito na OAB/SP sob no 97.365 e Moacir Aparecido Matheus Pereira,
advogado inscrito na OAB/SP sob nº 116.800, localizada na Rua Martins Fontes, no 197, 8º
andar, na cidade de São Paulo, SP, CEP 01050-906, a quem confere amplos poderes para o
foro em geral, com a cláusula “ad judicia” para exclusivamente promover a ação judicial
abaixo especificada, podendo agir em qualquer instância ou tribunal, usando todos os
recursos que forem disponíveis para a defesa do outorgante, podendo transigir, receber,
dar quitação e firmar compromisso, agindo em conjunto ou separadamente, podendo
ainda substabelecer, com ou sem reservas de poderes para outros advogados da equipe,
dando tudo por bom, firme e valioso, em especial para promover ação judicial referente:
a execução da Ação Ordinária Coletiva em tramite na 11º Vara da Fazenda Pública sob o
nº 0024902-87.2002.8.26.0053.

São Paulo – SP, _______ de _______________________ de 20 ____.

Assinatura do(a) Outorgante: ____________________________________________

FICHA CADASTRAL E AUTORIZAÇÃO
(AÇÃO JUDICIAL REFERENTE: a execução da Ação Ordinária Coletiva em tramite na 11º

Vara da Fazenda Pública sob o nº 0024902-87.2002.8.26.0053)
___________________________________________________________________________________________________,
(NOME)

_____________________________, ________________________ , __________________,
(NACIONALIDADE)

(ESTADO CIVIL)

(PROFISSÃO)

_____________________________ - SSP/____, __________________________________,
(CÉDULA DE IDENTIDADE)

(CPF)

____ / ____ /____________, _________________________________________________,
(DATA DE NASCIMENTO)

(NOME DA MÃE)

____ / ____ /____________, _________________________________________________,
(DATA DA APOSENTADORIA)

(NÚMERO DA MATRÍCULA FUNCIONAL)

___________________________________________________________________________________________________,
(ENDEREÇO, N.º, BAIRRO)

_________________________________________________, ____________________,
(CIDADE)

(ESTADO)

________________,___________________, ____________________________,
(TELEFONE FIXO com DDD)

(CELULAR com DDD)

(E-MAIL)

AUTORIZAÇÃO:

a) O(A) ANUENTE, acima qualificado, que abaixo subscreve os termos do contrato
firmado junto ao escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados,
sociedade de advogados legalmente constituída no CNPJ sob n° 01495111/0001-89 e
na OAB/SP sob no 3345, localizado na Rua Martins Fontes, no 197, 8o Andar, de modo
que, para os efeitos do disposto no artigo 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB)
concorda em pagar, no final da ação judicial se vencedor na mesma, os honorários
advocatícios contratuais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor total
bruto da vantagem econômica que obter consistente no principal, somada a correção
monetária e os juros, para a Sociedade de Advogados acima referida;
b) Ocorrendo a revogação deste mandato, transferência deste processo para outro
advogado ou o pagamento administrativo ou por acordo, após o ajuizamento da ação,
os honorários de êxito supra fixados continuarão sendo devidos na forma contratada,
ficando autorizado a emissão de boleto ou ficha de compensação;
c) o escritório Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados, por seus sócios
titulares, Dr. Aparecido Inácio Ferrari de Medeiros, advogado inscrito na OAB/SP sob
no 97.365 e Moacir Aparecido Matheus Pereira, advogado inscrito na OAB/SP com o nº
116.800 titulares fica autorizado a pedir o destaque dos honorários contratuais,

quando da expedição dos precatórios ou das RPVs nos termos da Portaria 9.095/2014
do TJSP;
d) Esta autorização visa, ainda, atender o disposto na Portaria nº 9.095/2014, do TJSP,
que “Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis ao processamento de execução contra
a Fazenda Pública e à expedição, processamento e pagamento dos precatórios e das
requisições de pequeno valor”; e
e) A assinatura da presente autorização implica concordância com os termos destas
observações.

São Paulo, ______ de __________________________________________ de 20______.

Assinatura do(a) ANUENTE: ___________________________________________________

Deverá ser feito de próprio punho, datada e assinada:
MODELO – TEXTO PARA A DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA

Declaração

Declaro para os devidos fins, eu (nome), inscrito sob
o RG nº_________________, inscrito no CPF sob
nº___________, não posso arcar com as custas do
processo sem prejuízo de meu sustento e de minha
família.
São Paulo, ________de_______ 2016.

___________________________________________
Assinatura

