Centro de Ciências Jurídicas e Políticas
Núcleo de Prática Jurídica
PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular de mandato, o COMITÊ LATINO-AMERICANO E DO CARIBE PARA A
DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - CLADEM/BRASIL, capítulo nacional desta rede regional de defesa
dos direitos humanos das mulheres, através de sua coordenadora nacional, RUBIA ABS DA CRUS,
brasileira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Rio Grande do Sul, sob o nº
40.946, endereço eletrônico: rubiaabscruzpoa@gmail.com, com domicílio na Coronel João Pinto, 185,
casa 2, Teresópolis, CEP 90840-750, Porto Alegre/RS e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E DIREITOS
HUMANOS - IDDH, organização não governamental, sem fins lucrativos, com sede na Henrique Meyer,
nº 280-B, salas 1405/1406, Centro, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF
sob o nº 06.303.357/0001-25 e endereço eletrônico info@iddh.org.br, representado por sua
coordenadora executiva FERNANDA BRANDÃO LAPA, brasileira, advogada inscrita na Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina, sob o nº 14.367, endereço eletrônico flapa@iddh.org.br,
doravante denominados OUTORGANTES, nomeiam e constituem como sua procuradora a advogada ANA
PAULA DE OLIVEIRA SCIAMMARELLA, inscrita sob a OAB/RJ nº 135.286, professora do Núcleo de
Prática Jurídica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Voluntários
da Pátria, nº 107, Botafogo, Rio de Janeiro/ RJ, CEP: 22.270-000 Rio de Janeiro e endereço eletrônico
ana.sciammarella@unirio.br, conferindo-lhes poderes para apresentação de requerimento de
habilitação e apresentação de memorial de amicus curiae no âmbito da ADI Nº 5.581, bem como,
poderes para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 105 do Código de Processo Civil, bem
como, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e
dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com
ou sem reservas de iguais poderes.
Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2016.
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