
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE  :  _____________________________________________________________

Nacionalidade:_______________________Estado Civil:______________________________

Aposentado, CPF:________________________Endereço:_____________________________

Bairro:______________________________Cidade:_________________________________

Estado:________________CEP:______________E-mail: _____________________________ 

OUTORGADOS  :   

R. S. BECKER & E. R. BECKER ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de 
direito privado,  inscrita na OAB/RS sob o nº  8.674,  ROGÉRIO SPERB BECKER, 
advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 26.616, e  EMMANUEL RECHE BECKER, 
advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 84.677, com endereço à Av. Carlos Gomes, nº 
700,  8º  andar,  na cidade de Porto  Alegre/RS;  Todos estabelecidos com Escritório 
Profissional  à  Rua  Primeiro  de  Março,  n.º  433,  conj.  601/602,  Bairro  Centro,  na 
Cidade de São Leopoldo/RS, onde recebem intimações e ESCRITÓRIO DE DIREITO 
SOCIAL  –  OAB  967 VITOR  HUGO  LORETO  SAYDELLES,  OAB/RS  22.985; 
RICARDO BARROS CANTALICE, OAB/RS 49.579, E DIEGO POHLMANN GARCIA 
– OAB/RS 80.061 E LUCAS ABAL DIAS, OAB/RS 91.098

PODERES: Por  este  instrumento  particular  de  mandato,  o  (s)  OUTORGANTE  (S)  nomeia  (m)  e 
constitui(em) o(s) OUTORGADO(S) seu(s) bastante (s) procurador (es); onde com esta se apresente(m), 
outorgando-lhe (s) os necessários poderes para representá-lo(s) em juízo ou fora dele, em qualquer ação 
em que for (em) autor (es), réu (s), assistente(s) ou opoente(s), podendo tudo praticar, requerer, assinar,  
com poderes para transigir, desistir, reconvir, concordar, discordar, ratificar, receber quantias e intimações, 
dar quitação, oferecer queixa-crime, requerer AJG, acompanhar quaisquer processos em todos os termos 
ou instâncias, representar perante qualquer repartição, autarquia ou órgão federal, estadual ou municipal,  
firmar qualquer compromisso,  inclusive de inventariante,  e ainda praticar  todos os demais atos que se 
fizerem necessários ao integral cumprimento do presente mandato, para o que confere(m) os mais amplos 
poderes, bem como os contidos na cláusula “ad judicia”, podendo substabelecer, no todo ou em parte, com 
ou  sem reserva  os  poderes  aqui  conferidos,  outorga(m)  os  necessários  poderes  para  representá-lo(s) 
perante  qualquer  repartição,  autarquia  ou  órgão  federal,  estadual  ou  municipal,  todos  estes  poderes 
relacionados ao bom cumprimento do mandato para  fins de ajuizamento de ação de exigir de contas 
referente ao fundo 157.

Porto Alegre, ____ de ______________ de _______.

_____________________________
Outorgante
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