
MINUTA DE PROCURAÇÃO SUGERIDA 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO 

 

OUTORGANTE: 

 

[[=], sociedade [anônima ou limitada], com sede na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=], 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o n.º [=], neste 

ato representada na forma de seu contrato [ou estatuto] social  por seu(s) administrador(es) [ou diretor(es)], [nome], 

[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n° [=] [órgão expedidor/UF], 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° [=], residente e 

domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=], com escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. 

[=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgante”); e 

 

OU  

 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o n° [=], 

residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=], com escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° 

[=], CEP. [=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgante”); e] 

 

 

OUTORGADO: 

 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portadora da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no CPF/ME sob o nº [=], residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=],com 

escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=] [SEDE DA OUTORGANTE] (“Outorgado 

[1]”); [e 

 

[CASO NECESSÁRIO PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO CONJUNTA] 

[nome], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portadora da cédula de identidade RG n° [=] [órgão 

expedidor/UF], inscrito no CPF/ME sob o nº [=], residente e domiciliado na Cidade de [=], Estado de [=],com 

escritório na Cidade de [=], Estado de [=], na [=], n° [=], CEP. [=] (“Outorgado 2”, e em conjunto com o 

Outorgado 1, “Outorgados” ou “Outorgado”). 

PODERES: 

 

Pelo presente instrumento particular de mandato, nos termos da cláusula [=] do contrato [ou estatuto] 

social da Outorgante, a Outorgante nomeia e constitui o[s] Outorgado[s], como seu[s] bastante[s] procurador[es], 

nos termos indicados abaixo, para representá-la no âmbito da emissão dos certificados de recebíveis do 

agronegócio (“CRA”) das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª séries da 11ª emissão da Octante Securitizadora S.A., sociedade 

anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, Alto de Pinheiros, CEP. 

05.445-040, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 12.139.922/0001-63 (“Emissão” e “Octante”, respectivamente), 
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emitidos por meio do “Termo de Securitização de Créditos do Agronegócio das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Séries da 

11ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Octante Securitizadora S.A.” (“Termo de 

Securitização”). O[s] Outorgado[s] [agirá individualmente] [agirão em conjunto] [agirá em conjunto de um 

diretor/administrador], para, em nome da Outorgante e no âmbito da Emissão, participarem de quaisquer 

assembleias de titulares de CRA, incluindo, mas não se limitando, a Assembleia de Titulares dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 11ª Emissão da Octante Securitizadora S.A. (“AGTCRA”), a ser 

realizada, em primeira convocação, no dia  19 de julho de 2021, ou em data posterior caso haja suspensão, 

mantendo-se sua vigência, podendo em nome da Outorgante, participar, deliberar, votar, assinar documentos, entre 

outros atos inerentes e necessários à AGTCRA. 

O presente mandato permanecerá vigente por [1 (um) ano] a partir da data de sua celebração, não podendo 

substabelecê-lo, no todo ou em parte, com ou sem reserva dos poderes nele conferidos. 

 

 

[=] de [junho/julho] de 2021. 

 

 

 

__________________________________ 

[=] 

 

 

 


