




OUTORGANTE: MURILO XAVIER FLORES, brasileiro, casado, engenheiro
cigrõnomo inscrito no CPF/MF sob o n.' 240.015.461-91, portador do RG
n.' 62341 67 - SSP/SC, domiciliado e residente na Rod. Antonio Luiz Moura
Gonzaga, 135, aldeia 4, casa 5, Porto da Lagoa, Florianópolis/SC, CEP
88048-300, muriloflores@brturbo.com.br;

OUTORGADO: BEIL, BESTA & FRESTAS ADVOGADOS, pessoa Jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.' 16.61 1.317/0001-02, aqui
representada na pessoa de seus sócios EDUARDO BEIL, brasileiro,
casado, advogado, inscrito na OAB/SC sob o n' 15.184, e D'lVANENKO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ//\AF sob o n.' 07.271 .451/0001-02, aqui representada na pessoa
de seu sócio THIAGO CAMARÃO D'lVANENKO, brasileiro, casado,
advogado inscrito na OAB/SC sob o n.' 20.271, ambos com escritório
profissional na Rua Idalina Pereira dos Santos, 81, Agronómica, cidade
de florianópolis/SC, CEP 88025-260, T: 1481 3024-2526; e GABRIEL DE
ANDRADE BEZERRA DOS SANTOS LIMA, brasileiro, casado, advogado
inscrito na OAB/SP sob o n.' 393.678, com escritório em Campinas/SP

PODERES: Os da cláusula ''ad negocia'', ''ad judicia'' e ''extra judicla'',
para representar olsl Outorgantejsl junto às repartições públicas
Federais, Estaduais e lvqunicipais, nelas assinando o que preciso for, e no
foro em geral, perante qualquer Juízo ou Tribunal, em quaisquer açoes
que figurejml como Autorjesl, Réujsl, Assistentejsl, .Oponentejsl. ou
Litisconsortejsl, podendo ainda, promover quaisquer medidas
cautelares preventivas ou assecuratórias de seujsl direítojsl e interessei.sl
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 LTDA.

florianópolis/SC, 1 2 dg,ji:n;pho de 2019

M RILO :AVhER FLORES
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