PROCURAÇÃO

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO PAULO - SEMESP, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 49.343.874/000130, com sede na Rua Cipriano Barata, n.2.431, Ipiranga – São Paulo - SP, representada neste ato
pelo Sr. Presidente HERMES FERREIRA FIGUEIREDO, brasileiro, casado, professor, com
RG sob nº 2.655.493 e CPF sob o nº 004.946.158-34, por intermédio deste instrumento particular
de procuração, nomeia e constitui seus procuradores os Drs. JOSÉ ROBERTO COVAC,
brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 93.102, cadastrado no CPF nº
009.841.078-43, com e-mail jr.covac@advcovac.com.br; KILDARE ARAÚJO MEIRA,
brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 15.889, cadastrado no CPF nº
023.562.964-25, com e-mai lkildare.meira@advcovac.com.br; DANIEL CAVALCANTE
SILVA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 18.375, cadastrado no CPF
nº 024.317.174-96, com e-mail daniel.cavalcante@advcovac.com.br; JOÃO PAULO DE
CAMPOS ECHEVERRIA, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 21.695,
cadastrado no CPF

nº 911.353.201-44,

com

e-mail

jp.echeverria@advcovac.com.br;

GILBERTO DA GRAÇA COUTO FILHO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/RJ
sob

o

n.o

46.391,

cadastrado

no

CPF

nº

400.224.557-87,

com

e-mail

gilberto.couto@advcovac.com.br; IARA LUCAS DE SÁ COVAC, brasileira, casada, advogada
inscrita na OAB/SP sob o n.o 124.401, cadastrada no CPF nº 053.069.398-93, com e-mail
iara.covac@advcovac.com.br; AUGUSTO DE ALBUQUERQUE PALUDO, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito na OAB/DF n.º 42.075, cadastrado no CPF nº 010.905071-19, com email

augusto.paludo@advcovac.com.br;

Sócios

da

COVAC

SOCIEDADE

DE

ADVOGADOS, com e-mail advcovac@advcovac.com.br, estabelecida no Distrito Federal, no
Setor de Indústrias Gráficas (SIG\SUL), quadra 04, Lote 25, sala 12 no Centro Empresarial
Barão de Mauá, CEP n° 70610-430, Brasília-DF, com CNPJ n.º 09.615.976/0001-43, e inscrita
na OAB/DF n.º 136608; estabelecida em São Paulo, na Alameda Santos n.º 2.335, 9º andar, CEP
01419-101, São Paulo – SP, com CNPJ n.º 09.040.390/0001-06, inscrita na OAB/SP n.º 10315, e
estabelecida no Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso n.º 63, sala 1409, CEP 20031-003, Rio
de Janeiro-RJ, com CNPJ n.º 09.369.320/0001-98, inscrita na OAB/RJ n.º 025168/2007; bem
como, aos advogados integrantes desse escritório; ADRIANA CARLA AROUCA, brasileira,

divorciada, advogada inscrita na OAB/SP n.º 231.297, cadastrada no CPF nº 119.013.968-51,
com

e-mail

adriana.arouca@advcovac.com.br;

EMILIANA

KELLY

CAVALCANTE

ROLIM, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/CE n.º 23.160, cadastrada no CPF nº
013.212.143-32, com e-mail emiliana.rolim@advcovac.com.br; FARLE EUGÊNIO DE
CASTRO PEREIRA, brasileiro, solteiro, advogado inscrito sob o OAB/DF sob o n.º 35.439,
castrado no CPF nº 694.426.491-91, com e-mail farle.castro@advcovac.com.br; FREDERICO
SOARES SOBRAL, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/DF n.º 39.778, cadastrado
no CPF nº 715.529.441-15 com e-mail frederico.sobral@advcovac.com.br; ISRAELE
MENDONÇA RANGEL, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/DF n.º 52.926,
cadastrada no CPF nº 042.321.017-30, com e-mail israele.rangel@advcovac.com.br;
IZABELLA GARCÊS VIANA MEIRA, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/DF
n.º15.887, cadastrada no CPF nº 042.321.017-30 com e-mail izabella.meira@advcovac.com.br;
JANAÍNA RODRIGUES PEREIRA, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/DF n.º
49.997, cadastrada no CPF nº 319.567.818-70 com e-mail janaina.rodrigues@advcovac.com.br;
JOEL ANDRADE NETO, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 21.696,
cadastrado no CPF nº 771.667.011-53 com e-mail joel.neto@advcovac.com.br; JOSÉ
ROBERTO COVAC JÚNIOR, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº
293.966, cadastrado no CPF nº 348.858.408-99 com e-mail roberto@advcovac.com.br;
LUCIANO DOS SANTOS MARTINS, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/DF n.º
20.529, cadastrado no CPF nº 091.649.907-37 com e-mail luciano.martins@advcovac.com.br;
MARILIA GABRIELE FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, advogada inscrita na
OAB/DF

49.295,

cadastrada

no

CPF

nº

037.349.651-60,

marilia.gabriele@advcovac.com.br; RENATA VIEIRA FONSECA,

com

e-mail

brasileira, solteira,

advogada inscrita na OAB/DF nº15.048, cadastrada no CPF nº 793.799.311-15 com e-mail
renata.vieira@advcovac.com.br; RODRIGO COUTINHO RAMOS, brasileiro, solteiro,
advogado inscrito na OAB/DF n.º 37.648, cadastrado no CPF nº031.247.511-08 com e-mail
rodrigo.ramos@advcovac.com.br; STÊNIO SÉRGIO XAVIER TAVARES, brasileiro,
solteiro, advogado inscrito na OAB/DF sob o nº 19.492, cadastrado no CPF nº929.339.804-44 e,
com e-mail stenio.tavares@advcovac.com.br; e aos estagiários ANA LUIZA MODESTINA
DOS SANTOS , brasileira, solteira, estagiária, cadastrada no CPF nº048.879.421-84, com e-mail
ana.santos@advcovac.com.br; LUCAS NERI BATISTA, brasileiro, solteiro, estagiário, inscrito
na

OAB/DF

nº17.208/E

cadastrado

no

CPF

n.°045.124.361-70,

com

e-mail

lucas.neri@advcovac.com.br; ROBERTO AUGUSTO BRITO ALVES, brasileiro, solteiro,
estagiário, cadastrado no CPF nº 037.326.641-39 com e-mail: roberto.augusto@advcovac.com.br;

WILLIAM ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, estagiário, cadastrado no CPF
nº065.848.161-41 com e-mail william.almeida@advcovac.com.br aos quais outorga os poderes
da cláusula ad judicia et extra, para atuarem na defesa de seus interesses, em qualquer jurisdição
ou instância, com poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, receber
alvarás, firmar compromisso, substabelecer, com ou sem reservas, e assinar declaração de
hipossuficiência econômica.

Brasília, 09 de abril de 2020.

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE SÃO PAULO – SEMESP
Hermes Ferreira Figueiredo (Presidente)

