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PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento de mandato, SINDICATO DOS
AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL, FISCAIS E AGENTES FISCAIS DE
TRIBUTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDIFISCO/MG, pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, apartidária, fundado em 12 de dezembro de 1990, com
personalidade jurídica adquirida em 25 de fevereiro de 1991, pelo registro no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - Jero Oliva, com a inscrição no CNPJ
sob o n° 65.138.539/0001-57, com sede na Av. Afonso Pena, n° 3.130, Bairro Funcionários,
Belo Horizonte, Minas Gerais, Cep: 30.130.009, neste ato representado por seu Presidente
Lindolfo Fernandes de Castro, brasileiro, casado, de Auditor Fiscal da Receita Estadual do
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, CPF/MF
288.473.696-49, Carteira de Identidade M. 1.332214 SSP/MG, Masp 288885-7, nomeia e
constitui como seus bastantes procuradores os advogados HUMBERTO LUCCHESI DE
CARVALHO, OTÁVIO AUGUSTO DAYRELL DE MOURA, RODRIGO MENEZES
CARVALHO, HÉLIO
BATISTA BOLOGNANI,
GUILHERME VERSIANI GUSMÃO
FONSECA, GUILHERME RENAULT DINIZ, PRISCILLA GUSMÃO FREIRE, GUILHERME
HENRIQUE DIAS BRAGA, GUILHERME PEREIRA GONÇALVES, JOÃO VICTOR DE
SOUZA NEVES, os seis primeiros casados, os demais solteiros, com escritório na Rua Tomás
Gonzaga, 802, Conjunto 706/707, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cep.:
30.180.140, inscritos, respectivamente, na OAB/MG sob os números 58.317, 81.814, 72.326,
72.004,
97.884, 87.812, 120.445, 28.431-E, 30.828-E, 31.178-E, advogados que estão
recebendo a presente procuração e exercendo a atividade de advocacia na condição de sócios
e associados, respectivamente, da pessoa jurídica de direito privado denominada Lucchesi
Advogados Associados, inscrita na OAB/MG sob o número 337, respectivamente, aos quais
outorgo os poderes das cláusulas "ad judicia" e "ad judicia et extra", bem como os gerais para
o foro, a fim de que os mesmos promovam a defesa de seus direitos, interesses e obrigações
no contencioso administrativo e/ou judicial em repartição pública, instância ou tribunal,
especialmente para requerer nos Autos do agravo de instrumento 853275-RJ (processo com
reconhecimento de repercussão geral pelo Plenário Virtual do STF), a admissão como
terceiro interessado, como assistente dos agravados junto ao Supremo Tribunal Federal ,
pugnando pela confirmação do acórdão proferido pela 16 Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro que declarou a ilegalidade do desconto nos vencimentos
dos agravados dos dias não-trabalhados em virtude da greve, podendo ainda, no fiel
cumprimento deste mandato, acordar, concordar, transigir, desistir, receber, dar quitação e
inclusive substabelecer, restando-se, desde já, registrado que o outorgante tem plena
compreensão que o exercício da advocacia representativa situa-se na categoria de atividade
de meio e não de resultado.
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