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PROCURAÇÃO 
 
 
 

OUTORGANTE: ___________________________________________________________________ 
 
PROFISSÃO: __________________________ ESTADO CIVIL: _____________________________ 
 
CPF/MF: __________________________ RG:  ___________________________________________ 
 
ENDEREÇO: ______________________________________________________________________ 
 
TEL:________________________________EMAIL: ______________________________________ 
 
OUTORGADO: Dr IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR devidamente inscrito na OAB/Seção 
DF, sob o n.º 11.555, Dr. MARLUCIO LUSTOSA BONFIM devidamente inscrito na OAB/Seção 
DF, sob o n.º 16.619, devidamente inscrito na OAB/Seção DF, sob o n.º 22.948 e Dr. JOHANN 
HOMONNAI JÚNIOR, devidamente inscrito na OAB/Seção DF, sob o n.º 42.500 integrantes da 
Sociedade Civil IBANEIS ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C, inscrita no CNPJ sob o n.º 
05613437/0001-14, com inscrição na OAB/Seção DF, sob o nº 876/03- S/C, localizada no SAF Sul 
Quadra 02 bloco D, Edifício Via Esplanada, Sala 402 - CEP: 70070-600 - Brasília/DF, Telefax - (61) 
3224-9562 - 3225-9975 - 3223-4066, 
 
PODERES: Todos os poderes das cláusulas “Ad-Judicia et Extra”, com amplos e ilimitados poderes 
perante qualquer  INSTÂNCIA, FORO ou TRIBUNAL, em JUÍZO OU FORA DELE, podendo 
acordar, discordar, transigir, recorrer, desistir, propor e variar as ações e recursos, receber citações, 
prestar as declarações e informações, apresentar provas, acompanhar processos, pedir vistas, cumprir 
exigências, dar e receber quitação, tomar ciência de despachos, assinar termos, requerimentos e demais 
papéis, enfim, podendo o OUTORGADO, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel 
cumprimento deste mandato e ainda substabelecer, com ou sem reservas os poderes que lhes foi 

conferido,
1
dando tudo  por bom, firme e valioso, visando propor defesa na esfera administrativa 

(PA 1.867/2000 – TRT 24ª Região), atuação no processo nº 2000.60.00.000967-1 (2ª Vara Federal 
do Mato Grosso do Sul – TRF 3ª Região) e em ação de conhecimento a ser ajuizada para afastar 
a cobrança pela compensação do ISSS (Plano de Seguridade Social dos Servidores). 
 
 
 

Brasília–DF, _____ de ________________________ de 2017. 
 
 

_____________________________________________ 
OUTORGANTE 

 


