PAULO ROBERTO CARVALHO
ADVOCACIA
PAULO ROBERTO DE LIMA CARVALHO – OAB/CE n.º 38061
GIOVANNI RIOS DO REGO BARROS – OAB/CE n.º 38009
DANIEL MENEZES MADRUGA – OAB/CE n.º 37017

Procuração “ad judicia et extra”
OUTORGANTE:
NOME:
Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão:

Data nascimento:

RG n.º

CPF:

/

/

Endereço:
Número:

Complemento:

Bairro:

CEP:

Município:

Estado:

E-mail:

Telefone Fixo:

Celular: (

)

Celular: (

)

OUTORGADOS: PAULO ROBERTO DE LIMA CARVALHO (OAB/CE n.º 38061),
GIOVANNI RIOS DO REGO BARROS (OAB/CE n.º 38001), e DANIEL MENEZES
MADRUGA (OAB/CE n.º 37017), com escritório profissional sito à Rua Júlio Lima n.º 230 – Bairro:
Cidade dos Funcionários, CEP: 60.822-500 na cidade de Fortaleza-Ceará, fones: (0xx85) 3077-0030,
9.8538-2353, 9.8900-6824, 9.9762-4232, e-mails: contato@paulocarvalho.adv.br onde recebem as
comunicações de costume.
PODERES: O (A) outorgante acima qualificado nomeia e constitui seus procuradores os outorgados, a
quem conferem amplos poderes para o foro em geral, com cláusula “ad-judicia et extra”, para atuação
em qualquer juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações judiciais
competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, usando os recursos legais e
acompanhando-o até final decisão, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais: para confessar, desistir,
transigir, conciliar, mediar, propor ação rescisória, mandamental, firmar compromissos, acordos,
receber e dar quitação, prestar caução, prestar compromisso de inventariante, renunciar valores que
excedam a alçada dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Juizados Especiais Federais, receber e
levantar: alvará, Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, realizar pedido de hipossuficiência de
recursos e autenticidade de documentos, realizar cessão de credito, agindo em conjunto ou
separadamente, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas e iguais poderes, dando
tudo por bom, firme e valioso.
Fortaleza (CE), ___ de _________________ de 20____.
______________________________________
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