
P R O C U R A Ç Ã O   AD   J U D I C I A   E T   E X T R A 

 

__________________________________, brasileira (o), ______________, ___________, 

portador do documento de identidade RG nº. __________________ (_________), inscrito 

(a) no CPF/MF nº. ____________________________, com domicílio na Cidade de 

______________, ___________________, à _____________________, n º____, Bairro 

___________, CEP ____________, e-mail ______________________________, nomeia e 

constitui seu bastante procurador, o Advogado CRISTIANO WUNDERVALD 

KOERICH, brasileiro, solteiro, portador do CPF 059.530.079-06, inscrito na OAB/SC 

sob o n. 31.157, com e-mail profissional (cristiano@kslaw.com.br) e MARCOS PAULO 

SILVA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador do CPF 053.722.909-43, inscrito na 

OAB/SC sob o n. 32.364, com e-mail profissional (marcospaulo@kslaw.com.br), ambos 

integrantes da sociedade de advogados KOERICH & SANTOS ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, inscrita na OAB/SC sob o n. 1920/2012, CNPJ n. 17.911.909/0001-02, 

com endereço em Florianópolis, Santa Catarina, à Rua Deodoro, n. 200, sala 52, Centro, 

CEP 88010.020, fone/fax (0**48) 3222.6647, e-mail administrativo 

(administrativo@koerichesantos.com.br), a quem outorga os poderes especiais para 

assinar termos, prestar informações, concordar e discordar de laudos e avaliações, 

recorrer, propor ações ou contestá-las, apresentar justificações, variar de ações e 

pedidos, notificar, protestar, interpelar, acordar, discordar, requerer, assinar, 

apresentar queixa crime, representação, impugnação, praticar perante qualquer 

repartição pública da administração direta ou indireta, Juízo, Instância ou Tribunal 

tudo o que julgarem conveniente ou necessário ao bom e fiel desempenho deste 

mandato, que poderá ser substabelecido, no todo ou em parte, com ou sem reserva de 

poderes. Nos termos do Art. 105 do CPC 2015, o outorgante habilita os advogados e a 

sociedade acima registrada para confessar, reconhecer a procedência do pedido, 

transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar 

quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, e 

especialmente para ingressar com ________________________________. 

 

Florianópolis, ____, ______________de 20__. 

 

 

____________________________________________________ 
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