
 
 
 

PROCURAÇÃO 

____________________________________________, brasileiro (a),   

estado civil: __________________, Servidor (a) Público Estadual,       

portador (a) do RG n. __________________, inscrito (a) no CPF          

sob o n._____________________, endereço de e-mail      

________________________________, residente e domiciliado (a)     

______________________________________, n. _____, Bairro    

___________________, CEP n. ___________________, na cidade de       

_____________________________, nomeia e constitui seus     

procuradores EURICO SOARES MONTENEGRO NETO, brasileiro, casado,       

advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de          

Rondônia sob o n. 1.742, eurico@mbav.adv.br, EDSON BERNARDO        

ANDRADE REIS NETO, brasileiro, casado, advogado inscrito na        

Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia sob o n.           

1.207, edson@mbav.adv.br, ADEVALDO ANDRADE REIS, brasileiro,      

solteiro, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil         

Seccional de Rondônia sob o n. 628, adevaldo@mbav.adv.br,        

RODRIGO OTÁVIO VEIGA DE VARGAS, brasileiro, solteiro, advogado        

inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Rondônia          

sob o n. 2.829, rodrigo@mbav.adv.br, RAQUEL GRÉCIA NOGUEIRA,        

brasileira, solteira, advogada inscrita na Ordem dos Advogados        

do Brasil Seccional de Rondônia sob o n. 10.072,         

raquel@mbav.adv.br, AMANDA ELISE CASTOLDI DOS SANTOS,      

brasileira, solteira, advogada inscrita na Ordem dos Advogados        

do Brasil Seccional de Rondônia sob o n. 9.950,         

amanda@mbav.adv.br e THIAGO MAIA DE CARVALHO, brasileiro,       

casado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil         

Seccional de Rondônia sob o n. 7.472, thiago@mbav.adv.br, todos         

integrantes da Montenegro, Bernardo, Andrade Vargas Sociedade de        
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Advogados, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil Seccional         

de Rondônia sob o n. 019/05, sediada no endereço constante do           

rodapé desta e email: juridico@mbav.adv.br, conferindo-lhes      

amplos e ilimitados poderes, para o foro em geral, inclusive com           

cláusula Ad Judicia et Extra, podendo conciliar, desistir,        

transigir, acordar, recorrer, receber e dar quitação, confessar,        

bem como substabelecer o presente instrumento de outorga, com ou          

sem reserva de poderes, se assim lhes convier, enfim, praticar          

todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho deste           

mandato. 

 

 

Porto Velho, ___ de _________________ de 2019.  

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Outorgante 
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