FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS –
FENAPRF, inscrita no CNPJ sob o n° 03.658.044/0001-00, com sede no Setor Hoteleiro
Norte, Quadra 02, Projeção I, n° 87, Bloco F, Salas 1815 a 1820, Edifício Executive
Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70702-901, neste ato, representada por seu
Presidente, Dovercino Borges Neto, brasileiro, casado, policial rodoviário federal,
portador da CI n° 1715742 SSP/GO, inscrito no CPF sob o n° 558.034.741-34, residente
e domiciliado na sede dessa entidade, no fim assinado, por este instrumento particular
nomeia e constitui seus procuradores os advogados ARACÉLI ALVES RODRIGUES,
OAB/DF 26.720 e OAB/RJ 169.971, JEAN PAULO RUZZARIN, OAB/DF 21.006,
MARCOS JOEL DOS SANTOS, OAB/DF 21.203, e RUDI MEIRA CASSEL,
OAB/DF 22.256 e OAB/RJ 170.271, todos sócios de Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues
Advogados, OAB/DF nº 1.124/06 e CNPJ nº 07.922.894/0001-16, com endereço
profissional em Brasília-DF, no SAUS, quadra 5, bloco N, salas 212 a 217, edifício OAB,
Asa Sul, CEP 70070-913, telefone (61) 3223-0552, e no Rio de Janeiro, na Avenida Nilo
Peçanha, nº 50, sala 2018, edifício Rodolpho de Paoli, Centro, CEP 20020-100, telefone
(21) 3035-6500, e endereço eletrônico em publica@servidor.adv.br, para o fim especial
de intervir e atuar na ADI nº 6481, em trâmite no Supremo Tribunal Federal,
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-lo, no todo ou em parte, com ou sem
reserva de poderes.
Brasília/DF, 01 de março de 2021.

DOVERCINO BORGES NETO
Presidente
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