
 

 
 

 

P R O C U R A Ç Ã O 
 

 

OUTORGADOS: Os bacharéis RICARDO ESTEVÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito na OAB-
PE sob o n. 8.991, JOÃO BATISTA PINHEIRO DE FREITAS, brasileiro, divorciado, inscrito na OAB-PE 
sob o n. 8.692, FREDERICO BENEVIDES ROSENDO, brasileiro, casado, inscrito na OAB-PE sob o n. 
12.052, BRENO PEREZ COELHO, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB-PE sob o n. 21.022, FELIPE 
ESTEVÃO DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, casado, inscrito na OAB-PE sob o n. 26.778, ANDRÉ LUIZ 
BARRETO AZEVEDO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB-PE sob o n. 32.748, DANILO 
AUGUSTO SÁ BARRETO DE MIRANDA, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB-PE sob o n. 38.827, 
MATEUS SANTOS DE QUEIROZ LINS, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB-PE sob o nº 44.800, 
ANDRIELLY STEPHANY GUTIERRES SILVA, brasileira, solteira, inscrita na OAB-PE sob o n. 45.624 e 
MARCEL ALVES ESTEVÃO, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB-PE sob o n. 50.266, todos com escritório 

profissional na Rua Dom Vital, 48, Santo Amaro, CEP 50.100-100, Recife-PE, advogados 
credenciados como assessores jurídicos do Sindjud-PE.  
 

PODERES: Os da cláusula “AD JUDICIA ET EXTRA” para o foro em geral, mais os especiais para 

acordar, discordar, transigir, desistir, receber importância, dar recibo e quitação, declarar 

hipossuficiência econômica, renunciar a créditos, para qualquer juízo ou instância, judicial ou 

administrativa, enfim praticar todo e qualquer ato necessário para o fiel cumprimento do presente 

mandato, inclusive substabelecer, como também requerer o benefício da justiça gratuita e declarar 

insuficiência econômica. Os outorgados poderão agir em conjunto ou separadamente, 

especificamente a fim de atuar no processo administrativo de requerimento de concessão de licença-

prêmio do Outorgante perante ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, inclusive realizar sustentação 

oral em julgamento de recurso administrativo interposto.  

 

 

Recife, 27 de setembro de 2021. 
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OUTORGANTE 

Outorgante:  

Estado Civil: 

CPF nº: 

RG nº:                                                       Órgão Expedidor: 
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