
 

 

(51) 3231.1916  |  Av. Praia de Belas, 2174/Conj. 604  |  90110-000, Porto Alegre/RS 
udc@udcadvogados.adv.br  |   www.udcadvogados.adv.br  
 

PROCURAÇÃO 

Nome Completo do OUTORGANTE: ______________________________________________________________________  

Profissão: ___________________________________ Matrícula: _______________________________________________  

CPF: _________________________________ Doc. Identidade:________________________________________________ 

Nacionalidade: __________________________________ Estado Civil: _________________________________________  

Domicílio/Rua:_______________________________________________________________________________________  

Número:_____________ Cidade:___________________________________________ Estado:______________________ 

Bairro:____________________________________________________ CEP: _____________________________________  

Telefone para contato: ________________________________________________________________________________  

Email:______________________________________________________________________________________________  
 
 

 

 

OUTORGADOS / ADVOGADOS: Nomeio para o patrocínio do cumprimento de sentença da ação coletiva nº 
0030820-79.2010.4.01.3300 os Procuradores: ULLMANN DICK CANTARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE 
SIMPLES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na OAB/RS sob o nº 2.968 e no CNPJ sob o nº 08.610.499/0001-
60, com sede na Avenida Praia de Belas nº 2174, conjunto 604, telefone (51) 3231-1916, bairro Praia de Belas, em 
Porto Alegre (RS), CEP 90110-000, nas pessoas de seus sócios ALEX SANDRO GARCIA CANTARELLI, Advogado inscrito 
na OAB/RS nº 63.214 e RICARDO ULLMANN DICK, Advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 84.145; MARIO 
MADUREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na OAB/RS 
sob o nº 782 e no CNPJ nº 02.305.638/001-66, com sede na Rua dos Andradas nº 1091, conjunto 83, telefone (51) 
3225.6319, Centro Histórico, Porto Alegre (RS), CEP 90020-015, na pessoa de seu sócio  
JULIO DE AZEREDO SÁ, inscrito na OAB/RS sob o nº 41.611; e MENSCH ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita na OAB/RS sob o nº 583 e no CNPJ sob o nº 01.554.452/0001-88, com sede na Av. 
Taquary, nº 355, bairro Cristal, telefone (51) 3013-9108, em Porto Alegre (RS), CEP 90810-180, na pessoa de seus 
sócios MANFREDO ERWINO MENSCH, inscrito na OAB/RS sob o nº 21.658. 

 
 

PODERES E FINALIDADE: Com poderes da cláusula “ad judicia et extra”, como meus representantes legais para 
atuar e servir perante qualquer foro, instância ou tribunal, podendo ainda confessar, ratificar, impugnar, contestar, 
transacionar, reconhecer, renunciar, acordar e discordar, desistir, transigir, receber valores e dar quitação, inclusive 
propor qualquer ação ou instrumento jurídico de qualquer natureza para viabilizar o objeto desta procuração em 
sendo de interesse da minha parte e, ainda, propor ação rescisória ou mandado de segurança, bem como todas 
medidas legais que se fizerem necessárias, judiciais ou extrajudiciais, perante órgãos ou pessoas jurídicas, para o 
perfeito e fiel cumprimento do presente mandado, atuando em conjunto ou separadamente e substabelecer o 
presente, com ou sem reserva de iguais poderes, especificamente para a finalidade de ajuizar o cumprimento da 
sentença referente à ação coletiva nº 0030820-79.2010.4.01.3300. Considerando o bom e fiel cumprimento dos 
serviços prestados, estou ciente e ratifico a contratação dos honorários advocatícios de 30% (trinta por cento) em 
favor dos Advogados acima identificados, a serem descontados do valor total do benefício econômico alcançado em 
meu favor de acordo com os valores homologados pelo Juízo Federal. 

 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA: DECLARO, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que não 

tenho condições de arcar com as custas judiciais inerentes ao presente processo sem prejuízo do meu sustento e de 
minha família, como se pode atestar dos documentos pessoais (fichas financeiras) ora apresentados, necessitando, 
portanto, da Gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 e seguintes da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Requeiro, ainda, que o benefício abranja todos os atos do processo. 

 
 

__________________________________________________________ 
(Local e data) 

 

_________________________________________________________________________________ 

NOME COMPLETO ou ASSINATURA 
*ENVIAR COM UMA FOTO DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE (CNH, CTPS ou RG) 
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