




PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: LUCIANO KIENDLEIN MORAES, brasileiro, solteiro, supervisor 
da base, inscrito no CPF 758.183.370-49, domiciliado e residente na Rua Dr. 
Heitor Blum, 214, Apto 901, Florianópolis/Se, CEP 88075-110, 
luciano.k.moraes@gmail.com; 

OUTORGADO: BEIL, BESSA & FREITAS ADVOGADOS, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 0 16.611.317/0001-02, aqui 
representada na pessoa de seus sócios EDUARDO BEIL, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/SC sob o n° 15.184, e D'IVANENKO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 

07.271.451/0001-02, aqui representada na pessoa de seu sócio THIAGO 
CAMARGO D'IVANENKO, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SC sob o 
n. 0 20.271, ambos com escritório profissional na Rua ldalina Pereira dos Santos, 
81, Agronômica, cidade de Florianópolis/Se, CEP 88025-260, T: (48) 3024-2526; e 
GABRIEL LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 34.421 .959/0001-12, representada 
por seu sócio GABRIEL DE ANDRADE BEZERRA DOS SANTOS LIMA, 
brasileiro, advogado, casado, inscrito na OAB/SP sob o n° 393.678. 

PODERES: Os da cláusula "ad negotia", "ad judicia" e "extra judicia", para 
representar o(s) Outorgante(s) junto às repartições públicas Federais, Estaduais e 
Municipais, nelas assinando o que preciso for, e no foro em geral, perante 
qualquer Juízo ou Tribunal , em quaisquer ações que figure(m) como Autor(es), 
Réu(s), Assistente(s), Oponente(s) ou Litisconsorte(s), podendo ainda, promover 
quaisquer medidas cautelares preventivas ou assecuratórias de seu(s) direito(s) e 
interesse(s) e mais os poderes especiais para confessar, reconhecer a 
procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar o direito sobre que se funda a 
ação, receber, dar quitação, firmar compromissos, levantar alvará, assinar termos 
em inventários, renunciar a quinhão em herança e praticar todos os atos 
necessários ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, podendo 
substabelecer no todo ou em parte, especificamente para propor ação 
trabalhista contra o FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE e/ou FIGUEIRENSE 
FUTEBOL CLUBE L TOA. 

, 13 de setembro de 2019. 
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