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PROCURAÇÃO
SINDICATO DOS SERVIDORES DAS JUSTiÇAS FEDERAIS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(SISEJUFE/RJ),
entidade de
representação sindical, inscrito no CNPJ sob nO 35.792.035/0001-95,
com endereço no Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Presidente Vargas, n°
509, 11° andar, Centro, CEP 20071-003, por seu presidente VAL TER
NOGUEIRA ALVES, brasileiro, casado, servidor público federal, CI
898903, expedida pelo SPTC, CPF 019.981.367-10, residente na Rua
Maracanã, n° 3.200, apartamento 104, Bairro Tijuca, Rio de Janeiro, RJ,
CEP 20530-231, nomeia e constitui seus procuradores o RUOI MEIRA
CASSEL, advogado inscrito na OAS/DF sob no 22.256, JEAN PAULO
RUZZARIN, advogado inscrito na OAB/DF sob o no 21.006, ARACÉLI
ALVES RODRIGUES, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 26.720 e
MARCOS JOEL DOS SANTOS, advogado inscrito na OAB/DF sob o no
21.203, integrantes do escritório CASSEL E RUZZARIN ADVOGADOS,
com endereço profissional em Brasília, no SAUS, quadra 5, bloco N,
salas 212 a 217, Edifício DAS, Asa Sul, CEP: 70070-913, tel. (61) 32230552, e no Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 277, Ed. São Sorja, Sala
1007, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009, tel. (21) 3035-6500,
onde recebem as intimações e notificações, para o fim especial intervir
na condição de amicus curiae no agravo de instrumento n° 853.275,
que tramita no Supremo Tribunal Federal, em que foi reconhecida a
repercussão geral relativa ao tema "desconto nos vencimentos dos
servidores públicos dos dias não trabalhados em virtude de greve",
podendo adotar todos os procedimentos necessários, pelo que concede
os poderes constantes das cláusulas ad judicia e extra judicia, bem
como os especiais de transigir, desistir, receber valores e dar quitação,
firmar termos de compromisso, acordar, levantar suspeições, requerer
desistência em ações diversas em que esteja pleiteando o mesmo direito
e todos os demais poderes que se façam necessários ao bom e
completo desempenho deste mandato, inclusive substabelecê-Io, com
ou sem reserva de poderes.
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