
P R O C U R A Ç Ã O

OUTORGANTE:

Nome:____________________________________________________________________________________

CPF:____________________________________ Identidade(RG): __________________________________

Estado Civil:___________________________ Data de Nascimento: _______________________________

Endereço:_________________________________________________________________________________

Bairro:______________________Cidade:______________________________________Estado:_________

CEP:____________________Fone(s): (___)_____________________________________________________

E-mail:__________________________________________________________________________________

Sit. Funcional: (     ) aposentado (     ) pensionista/ Data da apos. ou pensão ______/______/_______

OUTORGADOS:

ANTONIO TORREÃO BRAZ FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n. 9.930,

EDILENE  ROSSI  LACERDA,  brasileira,  casada,  inscrita  na  OAB/DF  sob  o  n.  15.074, MARCELO

ASSUNÇÃO,  brasileiro, casado, inscrito na OAB/DF sob o n. 34.695,  LAURA CARNEIRO DE MELLO

SENRA,  brasileira,  solteira,  inscrita  na  OAB/DF  sob  o  n.  43.076,  CAMILA TIBURTINO DE SENA

FISCHGOLD, brasileira, casada, inscrita na OAB/DF sob o n. 29.363,  RENAN PALHARES TORREÃO

BRAZ,  brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/DF sob o n. 46.026,  DENNY ELDER PEIXOTO,  brasileiro,

solteiro, inscrito na OAB/DF sob o n. 50.081,  MARIANA FERNANDES,  brasileira, solteira, inscrita na

OAB/DF sob o nº 50.150 e  PRISCILLA BRAZIL MOREIRA FREITAS,  brasileira,  casada,  inscrita na

OAB/DF sob o nº 44.987, na qualidade de sócios da Torreão Braz Advogados, sociedade civil registrada na

OAB/DF sob o n. 401/97-RS, inscrita no CNPJ sob o nº 37.100.880/0001-88 e com sede no SHIS QI 05,

Chácara 98, Lago Sul - Brasília-DF.

Pelo presente instrumento de mandato o(a) Outorgante nomeia e constitui seus procuradores os

Outorgados acima nomeados, conferindo-lhes os poderes da cláusula ad judicia, podendo substabelecer,

para  propor a execução e atuar nos respectivos incidentes e recursos do título judicial oriundo da Ação

Ordinária Coletiva n. 2005.51.01.008980-5, que tramita na 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de

Janeiro, cuja Autora é a ASIBAMA/DF – Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio

Ambiente e do Plano Especial de Cargos do MMA e do IBAMA-PECMA, no Distrito Federal , e o objeto é o

enquadramento na carreira, nos termos da Lei n. 10.410/2002.

Para tanto, fica acordado o seguinte:

I – O (a) Outorgante pagará à TORREÃO BRAZ ADVOGADOS, a título de honorários advocatícios,

o montante correspondente a 6% (seis por cento) do valor bruto recebido pelo em razão da execução.

II  –  O  (a)  Outorgante  autoriza  a  retenção  dos  honorários  advocatícios  no  percentual  acima

mencionado antes da expedição da competente requisição de pagamento.

Local e data:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(assinatura com firma reconhecida)


