
SANTOS ADVOCACIA 
Benedito dos Santos Gonçalves OAB/TO 618 

Carlos Antônio do Nascimento OAB/TO 1.555 
 

P  R  O  C  U  R  A  Ç  Ã  O 

 

Pelo presente instrumento de procuração, 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

nomeia e constitui seus bastantes Procuradores e Advogados, CARLOS 

ANTÔNIO DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na 

OAB/TO 1.555, com escritório profissional à 104 Norte, Rua NE 11, lote 30, sala 

01, Ed. Morada do Sol, Centro - Palmas/TO, CEP. 77.053-060. Fone: (063) 

92330200/ 3215-8485; e BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES, brasileiro, 

casado, Advogado inscrito na OAB/TO sob nº 618, com Escritório Profissional na 

Quadra 204  Sul, Alameda 10, lote 02 (CEP: 77020-468; FONES: 63 3215-4617; 

999782082; e-mail: santos.advocacia.bsg@gmail.com) – PALMAS/TO, 

conferindo-lhes amplos poderes, para atuar  em conjunto ou separadamente,  para 

o foro em geral, com a cláusula “AD JUDICIA”, em qualquer juízo, instância ou 

tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender 

nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando dos recursos 

legais e acompanhando-os; conferindo-lhes, ainda, poderes para, em qualquer 

juízo, instância ou Tribunal, promover a defesa de seus direitos e interesses em 

quaisquer ações, termos e incidentes, em que figure como autor, réu, assistente, 

embargante, oponente, interveniente, litisconsorte, e outras ações de qualquer 

natureza, podendo propor e variar delas, impetrar medidas preventivas ou 

cautelares assecuratórias de seus direitos, impetrar mandado de segurança; 

conferindo-lhes mais os poderes especiais para transigir, confessar, desistir, 

renunciar ao direito em que se fundar a ação, firmar compromissos, inclusive de 

inventariante, descrever bens e dívidas, aceitando-as ou impugnando-as, fazer 

declarações legais de herdeiros, acordo e composições judiciais e extrajudiciais, 

receber alvará judicial e proceder ao levantamento dos valores, efetuar 

levantamento de prêmios e alvará, depósitos de qualquer espécie, receber, dar 

quitação; investindo-os, ainda, de tais poderes perante pessoas físicas ou jurídicas 

de direito público ou privado, autorizando-os a praticar demais atos necessários ao 

bom e fiel desempenho deste mandato. Fica, desde já, autorizado pelo outorgante 

a compensação de honorários advocatícios, no percentual de 15% (quinze por 

cento), quando do levantamento de Alvará Judicial. Os Advogados constituídos 

podem substabelecer, com ou sem reservas, os poderes em que investidos, dando 

tudo por bom firme e valioso.   

 

Palmas/TO, _____/_____/_______ 

 

 

____________________________________ 

 



SANTOS ADVOCACIA 
Benedito dos Santos Gonçalves OAB/TO 618 

Carlos Antônio do Nascimento OAB/TO 1.555 
 

C O N T R A T O 
CONTRATANTE(S)_____________________________________________________

______________________________________________________________________ 

CONTRADOS: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES, brasileiro, casado, 

advogado, inscrito na OAB/TO sob nº 618, com Escritório Profissional na Quadra 204  

Sul, Alameda 10, Lote 02 (CEP: 77020-468; FONES: 63 3215-4617, 999782082; e-mail: 

santos.advocacia.bsg@gmail.com) – PALMAS/TO,   representante da pessoa jurídica 

SANTOS ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no 

CNPJ sob nº 11.903.232/0001-76; e CARLOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO, 

brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/TO 1555 representante da CARLOS 

NASCIMENTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 

30.189.296/0001-00, com Escritório Profissional na Quadra 106 Norte, Alameda 13, Lote 

02, sala 03, Plano Diretor Norte – (CEP. 77.006-066; Fone: (63) 3215-8485/8402-4422) 

- Palmas/TO.  As partes aqui qualificadas, firmam entre si o presente Contrato mediante 

as cláusulas e condições a seguir enumeradas, que estipulam e aceitam: 

01 – Os Advogados, Contratados, prestarão ao Contratante serviços profissionais 

advocatícios para fazer acompanhamento de processos, elaboração de peças de defesa, 

comparecimento em audiências. 

02 – Competirá ao Contratante fornecer ao Contratado os meios de prova e as informações 

necessárias para defesa de seus direitos e interesses, pagar as despesas processuais, dentro 

dos prazos legais. 

03 – Os Contratados se comprometem a cumprir com zelo as obrigações decorrentes do 

mandato outorgado pelo Contratante, consoante os Estatutos da ordem dos Advogados 

do Brasil e o Código de Ética Profissional. 

04 – O Contratante pagará aos Contratados honorários advocatícios nos valores e 

condições convencionadas, como sendo, 15% (quinze por cento) sobre o valor econômico 

que vier auferir com a causa, e desde já autorizando a compensação dos honorários 

quando do levantamento de Alvará Judicial em nome do CONTRATANTE, no 

percentual estipulado. 

05 – Condenada a parte adversa na sucumbência, os honorários correspondentes serão 

atribuídos aos Contratados. 

06 – Em caso de viagem a outras comarcas o Contratante pagará as despesas que 

sucederem acrescidas de diárias (suficiente ao pagamento de locomoção, alimentação e 

pousada) no valor equivalente. 

07 – Os honorários advocatícios serão integralmente devidos e imediatamente exigíveis, 

em caso de desistência da ação ou de acordo efetivado pelo Contratante e, ainda, na 

hipótese de revogação do mandato. 

08 – As partes elegem o Foro da Comarca de Palmas para dirimir quaisquer pendências 

sobre este contrato. E, por estarem de pleno e comum acordo, firmam este documento, na 

presença das testemunhas, que também o subscrevem. 

 

Palmas/TO, _____/_____/_______ 

 

CONTRATANTE: ______________________________________________________  

 

CONTRATADOS: ______________________________________________________ 


