

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: INSTITUTO TERRA, TRABALHO E CIDADANIA - ITTC, CNPJ n.º
02.392.326/001-37, com sede à Rua Marquês de Itu, 298, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP:
01223-000, telefones (11) 3331-4066 / (11) 3331-3355, neste ato representado por MICHAEL
MARY NOLAN, norte-americana, solteira, advogada e presidente do ITTC, portadora do CPF
396.862.058-53, inscrita na OAB/SP n. 81.309, residente e domiciliada à Rua Barão de Limeira,
646 Apto. 72, Campos Elíseos, São Paulo/SP, CEP 01202-000.
OUTORGADO: RAFAEL CARLSSON CUSTÓDIO, brasileiro, casado, advogado, portador
do CPF 303.628.438-99, inscrito na OAB/SP n. 262.284, com endereço comercial R. Marquês de
Itu, 298 - Vila Buarque, São Paulo - SP em São Paulo/SP.
PODERES: Confere amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula “ad
judicia et extra”, a fim de que possa realizar todos os atos que se fizerem necessários ao bom e fiel
cumprimento deste mandato, inclusive propor quaisquer ações, defender o outorgante nas ações
que lhe forem propostas, reconvir, promover quaisquer medidas cautelares, recorrer em qualquer
instância ou tribunal, arrolar, inquiri, contraditar e recusar testemunhas, produzir provas, arrazoar
processos, requerer visitas dos mesmos, concordar com cálculos, custas e contas processuais,
podendo ainda fazer defesas prévias, defesas administrativas, alegações finais, firmar os
documentos necessários, efetuar levantamentos, efetuar depósitos judiciais, requerer laudos,
avaliações e perícias, bem como argüir suspeição, falsidade e exceção, transigir, fazer acordo,
confessar, renunciar, desistir, impugnar, receber e dar quitação, firmar compromisso perante
qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição pública e órgãos da administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual e municipal, autarquia ou entidade paraestatal, bem como
substabelecer a presente com ou sem reserva de poderes se assim lhe convier, dando tudo por
bom, firme e valioso, em especial para representar o outorgante em ações judiciais e
procedimentos administrativos.

São Paulo, 24 de abril de 2020.
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