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PROCURAÇÃOPROCURAÇÃOPROCURAÇÃOPROCURAÇÃO    
 
 

OUTORGANTE: WILFREDO BRILLINGER, brasileiro, casado, engenheiro, portador do 
Rg nº 643.591 SSP/SC, inscrito sob o CPF sob o nº 290.205.659-15, residente e 
domiciliado na Rua Frei Caneca, nº 100, ap. 1201, Bloco B, Florianópolis/SC; 
   
OUTORGADOS: Marcelo Beal Cordova, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SC sob o 
n.º 14.264, Camila Lunardi Steiner, brasileira,  advogada, inscrita na OAB/SC sob o nº 
23.082, e Cláudio Pasteur Damiani Costa Faria, brasileiro, advogado, inscrito na 
OAB/SC sob o n° 31.491, todos vinculados à sociedade CORDOVA ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, conforme disposto no § 3º, do artigo 15, da Lei 8.906/94 - Estatuto da 
OAB, inscrita na OAB/SC, sob registro nº 1307/2007, com endereço profissional na Rua 
Saldanha Marinho, 116, Centro, Florianópolis/SC, Sala 501, CEP 88.010-450, Fone: (48) 
3027-2759, e-mail: contato@cordova.adv.br. 
 
PODERES: O(s) outorgante(s) constitui(em) seus bastante procuradores e confere(m) 
aos outorgados poderes ad judicia e extra para o foro em geral, independentemente de 
ordem de nomeação - artigo 672 do Código Civil, podendo atuar em conjunto ou 
isoladamente em qualquer juízo, comarca, circunscrição ou instância, para propor ou 
contestar, podendo, também, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, 
desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar 
compromisso assim como acompanhar em todos os seus termos, atos e fases, toda e 
qualquer ação, processo, procedimento ou feito judicial ou administrativo, de natureza 
cível, comercial, criminal, trabalhista, previdenciária, fiscal ou administrativa, em que 
seja(m) parte(s) ou por qualquer forma interessado(s), dispondo para isso de amplos e 
gerais poderes, inclusive os da cláusula "ad judicia" para o foro em geral. 
 
FINS ESPECÍFICOS: Representar o OUTORGANTE em qualquer esfera, judicial e/ou 
extrajudicial, em face do Figueirense Futebol Clube e/ou Figueirense Futebol Clube Ltda, 
inclusive no que se refere à Recuperação judicial e/ou extrajudicial. 
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