ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, GAYS,
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS

Presidência
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: ABGLT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, GAYS,
BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS, pessoa jurídica de Direito Privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.442.235/0001-33, com sede na Avenida Marechal
Floriano Peixoto, n.º 366, Cj. 43, Edifício Monte Carlo, Centro, Curitiba/PR, CEP n.º
80010-130, aqui devidamente representada de acordo com seus atos constitutivos, por seu
diretor-presidente, Sr. Carlos Magno Silva Fonseca, brasileiro, solteiro, jornalista, inscrito
no CPF/MF sob o n.º 129462388-57, nomeia e constitui como seu procurador a seguinte
pessoa:
OUTORGADO: ALEXANDRE GUSTAVO DE MELO FRANCO BAHIA, inscrito na
OAB/MG sob o n.º 83.920, que recebe intimações na Avenida Prudente de Morais, n.º
287, Sl 1401/1405, Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG, CEP 30350-093.
PODERES: amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem
como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo
Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer (com
ou sem reserva de poderes), renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido,
receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições
públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e
indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a
quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente,
defendendo seus interesses durante toda a tramitação da presente ação, inclusive e
especialmente mediante sustentações orais, dando tudo por bom e valioso, com fim
específico apresentar manifestação(ões) de amicus curiae na Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n.º 26, bem como realizar sustentação oral e
representar a associação outorgante ao longo deste processo.
São Paulo, 08 de janeiro de 2015.
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