DOC. 01

OPHIR CAVALCANTE
ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO BRASIL ADEPOL, entidade de classe de âmbito nacional, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ, sob o nº 00.246.718/0001-62, com sede na SRTVS QD 701, Bloco K, Salas 801/802, Ed.
Embassy Tower, Brasília, DF, CEP 70340-000.
OUTORGADOS: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB/PA sob o nº 3.259, na OAB/DF sob o nº 38.000 e no CPF sob o nº
094.371.182-72; JOÃO PAULO CUNHA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob
o n° 52.369 e no CPF sob o nº 001.683.878-59; OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JUNIOR,
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 16.275 e no CPF sob o nº 658.814.78134; EDUARDO FALCETE, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n° 45.066 e
no CPF sob o nº 220.712.678-18; CAIO NENO SILVA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 64.308 e no CPF sob o nº 766.338.452-00; MARIANA
MILANESIO MONTEGGIA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/DF sob o nº 66.133
e no CPF sob o nº 455.567.138-47; e FERNANDA PORTO FERNANDES, brasileira, solteira,
advogada, inscrita na OAB/DF sob o nº 50.448 e no CPF sob o nº 035.988.861-52, integrantes da
sociedade OPHIR CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, inscrita na OAB/DF
sob o nº 2.166/2013, todos com endereço profissional no SHIS, QI 23, Conj. 07 Casa 12, Lago Sul,
Brasília/DF, CEP nº 71.660-070.
PODERES: Dados para o exercício em conjunto ou isoladamente aos outorgados, para o foro em
geral, em qualquer instância e em todo o território nacional, inclusive os excetuados no artigo 105 do
Código de Processo Civil, ou seja, confessar, transigir, desistir, fazer transação, firmar compromisso,
dar e receber quitação, renunciar, propor e aceitar conciliações, inclusive para prestar compromisso
como testamenteiro e/ou inventariante, apresentar declarações preliminares e finais, excetuado, tão
somente, o de receber citação inicial, e mais os poderes extrajudiciais para representar a outorgante
perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, contra a Emenda à Constituição do Estado de Goiás
nº 68, eis que em confronto com as atividades da categoria representada pela outorgante, podendo
substabelecer com ou sem reservas os poderes acima conferidos para serem exercidos na defesa dos
direitos e interesses do outorgante.
RENÚNCIA DE PODERES: Em caso de renúncia dos poderes outorgados nesta procuração,
bem como de eventuais substabelecimentos efetuados com reserva dela decorrentes, para tal renúncia
fica eleito o advogado OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JUNIOR, o qual, isoladamente,
assinará e representará, na renúncia, todos os advogados e estagiários constituídos por este
instrumento e eventuais substabelecimentos efetuados nas condições aqui estabelecidas.
Brasília/DF, 04 de março de 2021.

RODOLFO QUEIROZ LATERZA
CPF nº 074.671.047-07
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TERMO DE POSSE E COMPROMISSO

No cumprimento de suas atribuições estatutárias, o Presidente da Associação dos Delegados
de Polícia do Brasil - ADEPOL BR, infra assinado, confirma neste ato a posse do Delegado de
Polícia RODOLFO QUEIROZ LATERZA, eleito em processo eleitoral realizado em 25 de
novembro de 2020, com ata devidamente registrada em cartório, para exercer o cargo de 2º
Presidente da entidade no período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023. O
Diretor neste ato empossado compromete-se a exercer seu cargo cumprindo fielmente a
Constituição da República, as leis e o Estatuto da Associação dos Delegados de Polícia do
Brasil.

Brasília, 01 de janeiro de 2021

Rodolfo Queiroz Laterza
Presidente da ADEPOL BR

