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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTES: 

MARCELO AMARO BUZ, brasileiro, casado, vereador, inscrito no CPF sob nº 

033.127.570-26, residente e domiciliado na Rua Thomaz Flores nº 200 apto 801, 

bairro Morro do Espelho, em São Leopoldo/RS, CEP 93.030-260, e-mail: 

marcelobuz@gmail.com. 

OUTORGADOS: 

DE LA TORRES DIAS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita na OAB/RS sob 
nº 7.245, com inscrição no CNPJ sob nº 28.036.907/0001-20, E-Mail: 
cac@delatorresdias.com.br; MARCELO DE LA TORRES DIAS, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RS sob o nº 58.397, OAB/SC 51.839, OAB/PR 92.587 e 
OAB/PE , CPF sob o nº 531.627.900-00, com escritório na Avenida Pedro Américo nº 
391, bairro São José, em São Leopoldo/RS, CEP 93.040-120, E-Mail: 
marcelo@delatorresdias.com.br 
 
PODERES: Por este instrumento particular de mandato o(s) outorgante(s) acima 
qualificado(s) nomeia e constitui o outorgado antes referido seu bastante procurador, 
nesta comarca e onde mais preciso for, para o fim especial de patrocinar perante as 
autoridades judiciais, trabalhistas, administrativas ou executivas, tanto da União, 
como do Estado e dos Municípios, bem como das suas respectivas autarquias e 
entidades paraestatais, os direitos do(s) outorgante(s) em quaisquer processos ou 
ações em que o mesmo(s) for autor, réu, assistente ou oponente, ou de qualquer 
forma interessado(s), com os mais amplos poderes, inclusive os contidos na cláusula 
“ad judicia et extra”, e especialmente os de propor quais quer ações ou medidas 
preventivas ou preliminares, contestar, concordar, reconvir, discordar, executar, 
transigir, firmar compromisso, desistir, denunciar a lide, chamar ao processo, 
receber, assinar recibos, dar quitação, receber e sacar alvarás, ouvir testemunhas, 
louvar-se e aprovar peritos, receber ciência das decisões proferidas originadas de 
processos administrativos, requerer tudo o que for necessário ao fiel desempenho 
deste mandato, interpor recursos legais, promover revisão de processo em qualquer 
juízo do território nacional, acompanhando os feitos em qualquer instância, sendo-
lhe facultado substabelecer com ou sem reserva de poderes, parcial ou total, agindo 
em conjunto ou separadamente. 

São Leopoldo/RS, 13 de Julho de 2020. 

 

 

 

_______________________________ 

MARCELO AMARO BUZ  
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