MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ
A SERVIÇO DO ÍNDIO PARA A GLÓRIA DE DEUS
DESDE 1928

PROCURAÇÃO “Ad Judicia”

OUTORGANTE: MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ, pessoa jurídica de direito privado, entidade
beneficente sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.747.268/0001-80 portadora do
certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CAS n.º 71010.002235/2003-16,
com sede na cidade de Dourados-MS, na Rodovia Dourados Itaporã, Km 02, Caixa Postal
04, CEP n. 79.804.970, por seu competente representante legal, GERALDO SILVEIRA
FILHO, brasileiro, casado, ministro do evangelho, inscrito no RG n.º 597258 SSP-GO e no
CPF n.º 117.726.621-00, residente e domiciliado na Rua Haiti, n.256, Apto 201, Bairro Sion,
CEP 30.320-140, Belo Horizonte-MG, nomeia e constitui seu bastante procurador o
outorgado abaixo qualificado, com os poderes especificados.
OUTORGADO: VINICIUS MEDEIROS ARENA DA COSTA, brasileiro, casado, advogado
inscrita na OAB/MS n. 14.630, com endereço na Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 1.494,
CEP 79.806-050, Dourados/MS.
PODERES: Nos termos do art. 105, do Código de Processo Civil, inclusive os contidos na
cláusula “ad judicia et extra”, para, em nome do outorgante, em qualquer Juízo, Instância ou
Tribunal, ou fora deles, defender seus interesses, podendo propor contra quem de direito as
ações competentes e defender os interesses do outorgante nas contrárias, seguindo umas e
outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes,
ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação, receber alvará, reconhecer procedência de pedido, renunciar a direito
no qual se funda ação agindo em conjunto ou separadamente, pagar, requerer assistência
judiciária gratuita, podendo ainda substabelecer com ou sem reservas de iguais poderes,
praticando todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho deste mandato, excluído
o poder para receber citação inicial ou intimação para pagamento, especialmente para fins
de Ação Judicial em Face da União Federal, dando tudo por bom, firme e valioso.

Dourados-MS, 21 de setembro de 2020.
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