PROCURAÇÃO
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA - ABJD pessoa, jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 31.045.402/0001-36, com sede em Rua Abolição,
167,
Bela
Vista,
São
Paulo,
CEP
O 1319-01O,
endereço
eletrônico
<juridico@abjd.org.br> neste ato representada pelo Membro da Coordenação Executiva Nacional

,

ÉRICA MEIRELES DE OLIVEIRA brasileira, solteira, servidora pública, CPF n°
384.327.338.-30, RG n° 47.194.908-5, residente e domiciliada na Avenida Brigadeiro Luis
Antônio, 2851, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP: 01401-000, nomeia e constitui como
seus procuradores os advogados: NUREDIN AHMAD ALLAN, brasileiro, casado, inscrito
na OAB/PR sob nº 37.148-A; PAULO FRANCISCO SOARES FREIRE, brasileiro, solteiro,
inscrito OAB/DF sob o nº 50.755; RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGÃO (CEZAR
BRITTO), brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 32.147, na OAB/MG sob
o nº 140.251 e OAB/SE sob o nº 1.190; todos com endereço para intimações decorrentes deste
mandato na Rua Abolição, 167, Bela Vista, São Paulo, CEP 01319-010, endereço eletrônico
<juridico@abjd.org.br>; aos quais confere amplos poderes para o fiel cumprimento deste mandato
bem como para o foro em geral, com os poderes da cláusula "Ad-Judicia Et-Extra'', para agir
conjunta ou separadamente, independente de ordem, em qualquer juízo, instância, ou Tribunal, e
também perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração
pública direta e indireta, podendo propor contra quem de direito as ações, defesas ou outras
medidas competentes e defendê-lo(a) nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão,
usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para
confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom,
firme e valioso firmo a presente.
São Paulo (SP), 14 de agosto de 2020.
ÉRICA MEIRELES DE OLIVEIRA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURISTAS PELA DEMOCRACIA – ABJD

