Danilo Moreira de Castro
Advogado
OAB/SP nº 404.374

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: __________________________________ (nome),
_______________________ (nacionalidade), ______________________ (estado civil),
_________________ (profissão), inscrito(a) no CPF sob nº _______________________,
portador(a) do RG nº ___________________________, endereço de e-mail
_______________________________________________________,
residente
e
domiciliado(a) no(a) ____________________________________________, Bairro
___________________, CEP nº _______________, Cidade de ____________________.
___
OUTORGADO: DANILO MOREIRA DE CASTRO, OAB/SP nº
404.374, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob nº 328.368.248-83, portador
do RG nº 36.362.530-6-SSP/SP, endereço eletrônico dmcastro@adv.oabsp.org.br, com
sede profissional na Rua Trinta de Novembro nº 321, Bairro Jardim Bela Vista, CEP nº
13.150-000, Cidade de Cosmópolis/SP.

PODERES E FINALIDADES: o(a) OUTORGANTE, por este
instrumento, nomeia e constitui o OUTORGADO, seu bastante procurador, onde com
esta se apresenta, outorgando-lhe os necessários poderes para representá-lo(a) em
conjunto ou isoladamente, em juízo ou fora dele, em qualquer ação em que for réu, autor,
assistente, ou oponente, podendo tudo praticar, requerer, assinar, com poderes para
transigir, reconvir, concordar, discordar, ratificar, retificar, receber intimações,
acompanhar quaisquer processos em todos os termos ou instâncias, inclusive com
poderes especiais para atuar perante o CNJ no interesse da regular prestação da
jurisdição, bem como representar perante qualquer repartição, autarquia ou órgão
federal, estadual ou municipal, autoriza também a praticar todos os demais atos que se
fizerem necessários ao integral cumprimento do presente mandato, para o que confere os
mais amplos poderes, bem como os contidos, na cláusula “ad judicia et extra”,
podendo substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem reservas, os poderes aqui
conferidos, confere também a faculdade de requerer o benefício da justiça gratuita e
declarar insuficiência econômica, bem como de renunciar aos valores que excedam
aos limite dos Juizados Especiais, para a causa que pleitear ações administrativas,
extrajudiciais e judiciais nas áreas do direito previdenciário, trabalhista e cível.

_________________________________ (local), _______/_______/__________ (data)

_____________________________
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