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PORTARIA nº 27/2021 – PRESI/Funpresp-Exe, de 31 de março de 2021. 

Delega poderes de representação judicial à 
Gerência Jurídica da Funpresp-Exe, nas 
hipóteses que especifica. 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO – FUNPRESP-
EXE, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 54, inciso I e § 1º do Estatuto da Fundação, 
aprovado pela Portaria PREVIC nº 604, de 19 de outubro de 2012, e na Resolução da Diretoria-
Executiva nº 65, de 18 de março de 2014, resolve: 

Art. 1º - Delegar, à Sra. CARINA BELLINI CANCELLA, Gerente Jurídica, 
OAB/SP n. 233.281, à Sra. MICHELLE DINIZ MENDES, Coordenadora de Assuntos Jurídico-
Administrativos, OAB/DF n. 37.942, e ao Sr. LUIZ ALEXANDRE RODRIGUES CARNEIRO, 
Coordenador de Assuntos Jurídico-Administrativos Substituto, OAB/DF n. 52.896, os poderes de 
representação judicial da Funpresp-Exe. 

§ 1º - O disposto no caput abrange a atuação dos delegados perante qualquer juízo, 
instância ou tribunal, individualmente ou em conjunto, bem como a propositura das ações e medidas 
competentes, a apresentação de defesas e provas, a interposição dos recursos cabíveis e o 
acompanhamento processual até final decisão. 

§ 2º - O disposto no caput inclui poderes especiais para confessar, reconhecer a 
procedência do pedido, desistir de recursos interpostos, renunciar ao direito sobre que se funda ação, 
transigir, firmar compromissos ou acordos, constituir advogados, receber e dar quitação. 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria n° 94/2019 – PRESI/Funpresp-Exe, de 05 de 
setembro de 2019. 

Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

________________________________ 
RICARDO PENA PINHEIRO 

Diretor-Presidente 
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Log

31 mar 2021, 16:30:04 Operador com email rafael.liberal@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 criou este documento número 5fc80771-681a-430c-90fe-25cf0b8d0668. Data

limite para assinatura do documento: 30 de abril de 2021 (15:45). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

31 mar 2021, 16:30:21 Operador com email rafael.liberal@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 adicionou à Lista de Assinatura:

ricardo.pena@funpresp.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Ricardo Pena Pinheiro e CPF 603.884.046-04.

31 mar 2021, 16:30:27 Operador com email rafael.liberal@funpresp.com.br na Conta 5a7ad025-01a9-4c15-ba9e-

30a8be81b5c5 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 30

de abril de 2021 (15:45).

31 mar 2021, 16:31:13 Ricardo Pena Pinheiro assinou. Pontos de autenticação: email ricardo.pena@funpresp.com.br

(via token). CPF informado: 603.884.046-04. IP: 177.235.169.90. Componente de assinatura

versão 1.106.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 mar 2021, 16:31:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

5fc80771-681a-430c-90fe-25cf0b8d0668.

Hash do documento original (SHA256): e93f94e5ec6861c5e6c55f50e6348ad272833ee062d5a760abf9768f1c90747b

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5fc80771-681a-430c-90fe-25cf0b8d0668, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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