PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, o(a) infrasignatário(a) denominado(a) OUTORGANTE, nomeia e constitui os advogados indicados, os quais se denominam simplesmente OUTORGADOS.

OUTORGANTE: _____________________________________________________,
                                             (nome completo sem abreviatura)
_________________________, ________________, ________________________,                                         	(nacionalidade)                                                                    (estado civil)                                                                             (profissão)
___________________________________________________________________
                                  (nome da Rua ou Avenida, nº, apto, bloco, conjunto ou no caso de não possuir nº na residência, indicar ponto de referência)
___________________________________________________________________
(Bairro, Cidade, Estado)
___________________, ________________, _____________, _______________
 (Matrícula ou nº da Carteira de Trabalho)                 (Carteira de Identidade)                        (órgão emissor)                                  ( nº do CPF)

OUTORGADOS: CRISTÓVAM & PALMEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, sociedade civil de advogados inscrita na OAB/SC sob o n. 993/2004, com o CPNJ nº 07.131.882/0001-73, com sede na Rua Major Costa, nº 248, Casa, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.020-400, nas pessoas dos advogados José Sérgio da Silva Cristóvam e Marcos Rogério Palmeira, ambos brasileiros, solteiros, inscritos no CPF sob os nºs 926.524.840-87 e 664.823.139-49, e na OAB/SC sob os nºs 16.298 e 8.095, respectivamente.

PODERES: Os poderes das Cláusulas ad juditia et extra, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 e art. 105 do Código de Processo Civil, para o foro em geral em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, e mais para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, receber a citação inicial, desistir, renunciar ao direito pelo qual se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromisso, substabelecer com ou sem reservas de poderes, inclusive com os poderes especiais para requerer os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei Federal nº 1.050/60 e art. 98 do Código de Processo Civil, bem como para reter, quando do recebimento de valores em favor do(a) Outorgante, os percentuais devidos a título de honorários advocatícios, fixados nos termos e limites do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como do contrato firmado pelos Outorgados com a entidade sindical representativa, com ciência e anuência do(a) Outorgante, poderes aplicáveis a todos os Juízos e Juizados em que tramitar a demanda, podendo, ainda, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento do instrumento de mandato, com poderes especiais para propor ação judicial.

_______________________, ______, _____________, ________.
        (local)                                                                (dia)                                 (mês)                                  (ano)


________________________________
(assinatura do outorgante)

