
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA OUTORGA DE PODERES A 
TERCEIROS PARA NEGOCIAÇÃO FISCAL  

 

OUTORGANTE: (nome completo, nacionalidade, estado civil, ocupação, 
endereço, RG, CPF órgão expedidor) 

OUTORGADO: (nome completo, nacionalidade, estado civil, ocupação, 
endereço, RG, CPF órgão expedidor) 

OBJETO: representar o outorgante perante o MUNICÍPIO DE VÁRZEA 
GRANDE/MT, com o objetivo de tratar de assunto de seu interesse relativamente 
a negociação de dívidas junto aos seus órgãos. 

PODERES: por este instrumento particular de mandato e na melhor forma de 
direito, o(a) OUTORGANTE, nomeia e constitui seu procurador o (a) 
OUTORGADO(A) a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para 
representá-lo(a) perante  o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT a fim de tratar 
de qualquer assunto de seu interesse relativamente às suas inscrições 
imobiliárias e/ou à débitos junto aos seus órgãos, de natureza tributária e não 
tributária, podendo, para tanto, pesquisar e obter documentos sobre a situação 
fiscal ou cadastral do outorgante, inclusive informações PROTEGIDAS POR 
SIGILO FISCAL; prestar declarações; assinar requerimentos e/ou petições; 
solicitar e receber certidões; requerer e efetuar em seu nome negociação fiscal, 
parcelamento e reparcelamento de débitos tributários e não tributários 
municipais, inclusive desistindo de parcelamentos anteriormente firmados, de 
forma irrevogável e irretratável, quando a lei permitir; assinar TERMO DE 
CONFISSÃO DE DÍVIDA, RENÚNCIA DE DIREITOS e NEGOCIAÇÃO FISCAL 
PERANTE O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT; requerer a restituição de 
pagamento indevidos; solicitar a expedição de guias para pagamento e de 
demais documentos e/ou retirá-los; proceder ao recolhimento de custas 
processual e retirada do respectivo carnê de parcelamento; RECONHECER A 
PROCEDÊNCIA DE DÍVIDAS, INCLUSIVE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO; 
RENUNCIAR A QUALQUER MEIO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA/IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA, podendo desistir totalmente de qualquer 
impugnação ou recurso interposto e renunciar ao direito de discutir os débitos 
tributários e não tributários; confessar, transigir, anuir, desistir, renunciar, 
acordar, concordar, compromissar, assinar, enfim praticar todos os atos 
necessários para o perfeito desempenho ao presente mandato como se fosse 
o(a) próprio Outorgante, dando tudo por bom, firme e valioso, responsabilizando-
se por todos os atos praticados no cumprimento deste instrumento. 

PRAZO: a presente procuração tem validade de 5 (cinco) ano a partir de sua 
assinatura. 

Local/Data. 

 

________________________________ 

OUTORGANTE 


