PROCURAÇÃO
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Pelo presente instrumento particular de procuração, PODEMOS, CNPJ sob o n°
01.248.362/0001-69, com sede na SAUS, Quadra 4, Bloco A, Salas 1005 a 1008, Ed. Victoria
Office Tower, Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70.070-938, neste ato representado por sua
Presidente Nacional e representante legal em exercício, THIAGO MARTINS MILHIM, com
endereço na Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados Gabinete: 726 - Anexo: IV, CEP:
70160-900 - Brasília – DF, nomeia e constitui como seus bastante procuradores:
JOELSON DIAS, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº 10.441;
ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº 31.072;
PEDRO BANNWART COSTA, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº 26.798;
MARCELLI DE CÁSSIA PEREIRA, advogada, inscrita na OAB-DF sob o nº 33.843;
CAMILA CAROLINA D. SANTANA, advogada, inscrita na OAB-DF sob o nº 35.758;
CARLA ALBUQUERQUE ZORZENON, advogada, inscrita na OAB-DF sob o nº 50.044;
UBIRATAN MENEZES DA SILVEIRA, advogado, inscrito na OAB-DF sob o nº 26.442;
MAÍRA DANIELA GONÇALVES CASTALDI, advogada, inscrita na OAB-DF sob o nº 39.894;
JULIANA ALBUQUERQUE ZORZENON, advogada, inscrita na OAB-DF sob o nº 54.056;
YANNA CALDAS PEREIRA, advogada, inscrita na OAB-DF sob o n° 64.623;
THYAGO BITTENCOURT DE S. MENDES, advogado, inscrito na OAB-DF sob o n° 64.705;
LUCAS AUGUSTO LIBERATO DAIRELL, estagiário, inscrito no CPF sob o nº 049.784.931-37

todos com atuação profissional junto à sociedade de advogados BARBOSA & DIAS ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C, com escritório profissional situado no SHIS QL4 Conjunto 2 casa 15, Lago
Sul - Brasília-DF – CEP: 71610-225;
aos quais confere, conjunta ou separadamente, independentemente de ordem ou nomeação, os
mais amplos, gerais e ilimitados poderes para o foro em geral, com a cláusula adjudicia et extra
para que os mesmos possam defender os direitos e interesses do outorgante em Juízo ou fora
dele, em qualquer Justiça, instância ou Tribunal, contra qualquer pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, bem como receber intimações, reconhecer a procedência do pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromisso, dar e
receber quitação, requerer certidões e traslados, inclusive substabelecer, com ou sem reserva de
poderes, especificamente para representar o outorgante na qualidade de amicus curiae no
autos da ADI nº 6524, em tramite no Supremo Tribunal Federal, podendo, ainda, ditos
procuradores, representá-lo em toda e qualquer ação, inclusive mandamental, cautelar ou
principal, decorrentes do referido feito, bem como adotar quaisquer medidas e interpor os
recursos que, para tanto, se fizerem necessários.

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2020.

THIAGO MARTINS MILHIM

Presidente em exercício — PODEMOS.
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Thyago Bittencourt de Souza Mendes criou este documento. (E-mail: tbsmendes7@gmail.com, CPF:
036.088.221-86)
Thiago martins milhim (E-mail: thiago_milhim@hotmail.com, CPF: 337.439.658-52) visualizou este
documento por meio do IP 2804:18:1006:558a:b842:dffc:336f:1cbb localizado em São Paulo - Sao Paulo Brazil.
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Thiago martins milhim (E-mail: thiago_milhim@hotmail.com, CPF: 337.439.658-52) assinou este documento
por meio do IP 2804:18:1006:558a:b842:dffc:336f:1cbb localizado em São Paulo - Sao Paulo - Brazil.
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