PROCURAÇÃO

ASSOCIAÇÃO COMITÊ RIO DA AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A FOME A MISÉRIA E PELA VIDA,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.346.076/0001-73, estabelecida
na Avenida Barão de Tefé, 75 – Bairro da Saúde, Rio de Janeiro, neste ato representada por
seu administrador RODRIGO FERNANDES AFONSO, brasileiro, administrador, portador do
documento de identidade RG n.º 27.414.635-6 SSP/SP e CPF n.º 029.427.927-01, residente e
domiciliado a Rua Conselheiro Lafaiete, n.º 32, apto 304 –Copacabana, Rio de Janeiro, CEP
22081-020 através do presente instrumento de procuração, nomeia e constitui como seu
procurador o advogado CESAR BERNARDO SIMÕES BRANDÃO, brasileiro, casado, inscrito na
OAB/RJ sob o n.º 152.124, com endereço profissional na Rua Debret n.º 79, grs
204,
Centro,
Rio
de
Janeiro/RJ
e
endereço
eletrônico
cesar.brandao@simoesbrandao.com.br, sócio integrante de Simões Brandão Advogados,
sociedade de advogados inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.446.887/0001-49 e com sede na
Rua Debret n.º 79, grs 204, Centro, Rio de Janeiro/RJ, outorgando-lhe amplos poderes da
cláusula ad judicia, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, para atuação judicial
ou na esfera administrativa, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo
105 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar
compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, receber intimações, receber valores em
mandado de pagamento e dar quitação, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais,
podendo atuar em conjunto ou separadamente, sempre nos limites dos poderes
outorgados. Finalidade específica: ingresso em ADPF como amicus curiae.

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2021.
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