PROCURAÇÃO
Pelo presente instrumento particular, SINDIRECEITA – SINDICATO NACIONAL DOS
ANALISTAS-TRIBUTÁRIOS

DA

RECEITA

FEDERAL

DO

BRASIL,

entidade

representativa da categoria dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, pessoa
jurídica de direito privado, com registro no Cartório do 2º Ofício de Registro Civil de Títulos
e Documentos sob o nº 2.416, Livro A-7 e no Ministério do Trabalho sob o nº
46206.000689/2009-11, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 37.116.985/0001-25, por seu
presidente, ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA SEIXAS, casado, brasileiro, portador da
cédula de identidade nº 3174975 e do CPF nº 410.163.434-34, com endereço comercial
sito no SHCGNCR 702/703, bloco “E”, loja nº 37, Brasília - DF, telefone (61) 3963-0088,
nomeia e constitui como bastante procuradores ao advogado ANTONIO NABOR AREIAS
BULHÕES, GUILHERME PORANGABA BARBOSA e JOÃO HENRIQUE CAMPOS
FONSECA, brasileiros, o primeiro e o último casados, o segundo divorciado, advogados
inscritos na OAB/DF sob os nºs 1.465-A, 1.925-A e 13.480, e no CPF/MF sob os nºs
060.582.724-91, 504.801.114-72 e 863.739.356-04, respectivamente, integrantes do
escritório BULHÕES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, registrado na OAB/DF sob o
nº 487/98-R.S., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.670.773/0001-00 e no CF/DF sob o nº
07.388.022/001-00, com sede em Brasília-DF, no SCN, Quadra 01, Ed. Brasília Trade
Center, 12º andar, CEP: 70.711-902, outorgando-lhes todos os poderes para estar em
juízo ou fora dele, bem como os especiais para concordar, transigir, desistir, receber e dar
quitação, recorrer e substabelecer, com ou sem reservas de poderes, em qualquer
instância ou tribunal, judicial ou administrativa, praticando, enfim, todos os atos
necessários para o fiel cumprimento deste mandato, que tem como objetivo a formulação,
ingresso e acompanhamento de pedido de amicus Curiae na ADI 6562, perante o
Supremo Tribunal Federal.
Brasília/DF, 30 de setembro de 2020.

ANTÔNIO GERALDO DE OLIVEIRA SEIXAS
Presidente
Sindicato Nacional dos Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil Sindireceita
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