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PROCURAÇÃO
OUTORGANTE:
Nacionalidade:
Profissão,.
CPF.'.
e'.
Endcreço:.
Hairro:

Estado Ci\:jl:
RG.'.
liIho(a)dc.,.

_
ÓrgãO Emissor.'.

_
_
_
_
_

E-mail.,.
CEP'.

Telcfoncs:.

OllTORGAI>OS: Dro.ADRIANA 1'I':L1PPE ROSALBA. bra~ileira di~'orciada advogada, OABIRJ 97.238. DR. íTALO PIRES
AGUIAR, bra~i1eiro.casado. advogado.OAB/RJ 163402. Dr. AI,F:XANDRF: uns 8ADE FEeHER, brà.~ileir"d,
ca'Wido,advogado.
OAB/RJ 86.186, Dr. EDSON MARINS. brasileiro, ca..~ado,advogado. OABIRJ 66.478. Dr". El.AINE APARECIDA ROLlI\1 DF:
ALMEIDA, bra..~ílcira,ca'Wida,advogada. OABIRJ 111.585. Dr. JORGE BULCÃO COELIIO, hra~ileiro, solteiro, advogado.
OAB/RJ 80.962, Dr. JOSÉ EDUARDO lilGllF.IREI>O BRAUNSCHWEIGER, brasileiro. solteiro. advogado, OAB/RJ 99.825.
Oro. JULIANA RODRIGUES DE OLlV[IRA. hrasileira. soltcirà. ad\'ogada OAB/RJ 106.674, Dr. LEONARDO NICOLAU
PASSOS MARINHO, brdSileiro. solteiro, OAB/lU 164.172, D•.•. MAIARA LEHER, brasileira. soltcim. ad~'ogada. OAB/RJ
151.082, Oro. MARA POSE VAZQUEZ, bra~ilcira, ea'Wida advogada OABIRJ 78.247. Dr". NAIDE MARJ1\1l0 DA COSTA,
bra~i1eira solteira. ad\'ogada. OABilU 74.228, Dr. RUBENS CORREA DE AGUIAR, bra~ileiro, casado. advogado, OABIIU
100.189, Df'" ADII.AIN[ SILVA SOARES. brasileira. solteira, advogada. OABIRJ n~ 169.323. Dr. RENATO GUIMARÀES
U;ITE LIMA. brasileiro. solteiro. OABlRJ n~ 186601, e os acadêmicos de Direito, todos com escritório na Rua Evaristo da Veiga, n~
55/8° andar, Ccntro - Rio de JaneirolRJ. CEP: 20031. 040.

OB.IETO: Representar o (s) Outorgante (s), promovendo a defesa dos seus direitos e interesses, podendo, para tanto,
propor quaisquer medidas judiciais. medidas incidentais, substabelecer com ou sem rcscrva de poderes. acompanhar os
processos administrativos e/ou judiciais em qualquer Juizo. Inslância, Tribunal. ou Repartição Pública e praticar ainda,
todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom c fiel desempenho deste mandato.
PODERES: Por este instrumento particular de procuração, constituo bastantes procuradores os outorgados, concedendolhes poderes para o foro ge..-al, podendo propor ações, contestar excepcionar, reconvir. recorrer, requerer quaisquer
medidas judiciais, transigir, conciliar, receber e dar quitação, reconhecer a procedência de pedidos e pmticar todos os
demais atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reservas de
poderes.

I"OUERES

ESI'ECíFICOS:

citação, confessar,

reconhecer

funda a ação, receber
pedir a justiça

A presente procuração outorga aos Advogados acima descritos, os poderes para receber

gratuita

a procedência

e dar quitação,
e assinar

do pedido, transi2ir.

levantar

declaração

ou receber

desistir.

renunciar

RPV e ALVARÁS,

de hipossuficiência

firmar

ao direito

compromissos

econômica em conformidade

art. 105 da Lei 13.10512015.
Rio de Janeiro,

de

OUTORGANTE

Sepe/RJ - Departamento Juridioo
Rua Evari&o da Veiga, 55, 80 andar - centro - RJ
TeI/fax:

(21) 2195-0457

de

sobre o qual se

_

ou acordos,

eom a norma

do

