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PROCURAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MEIO AMBIENTE – ABRAMPA, associação civil de âmbito nacional sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 02.322.438/0001-11, com sede na Rua Araguari,
1705/703, Santo Agostinho, CEP 30190-111, Belo Horizonte – MG, por sua presidente,
CRISTINA SEIXAS GRAÇA, brasileira, divorciada, promotora de justiça, portadora
da carteira de identidade no 785.09.050 – SSP/BA, inscrita no CPF sob o no 116.067.62591, pelo presente instrumento de procuração e mandato, na melhor forma de direito,
constitui suas bastantes procuradoras as advogadas VIVIAN MARIA PEREIRA
FERREIRA, OAB/SP nº 313.405, CAMILA BARROS DE AZEVEDO GATO,
OAB/SP nº 174.848, e RAQUEL FRAZAO ROSNER, OAB nº 464.689, com endereço
à Av. Ipiranga, 318, bloco A, cj. 1602 - República, CEP 01046-010, São Paulo/SP, para
o foro em geral ou onde com este se apresentem, investidas dos poderes da cláusula ad
judicia et extra, especialmente para representarem os interesses da Associação na ADPF
935, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2022

_________________________________________
CRISTINA SEIXAS GRAÇA
Presidente

WWF-Brasil
CLS 114, Bloco D, Loja Tel.: +55 61 3686-0632
35 – Asa Sul -

http:/ /www.wwf.org.br

CEP:70 377 540
Brasília - DF - Brasil

OUTORGANTE: WWF-BRASIL, organização da sociedade civil brasileira, de propósito ambientalista e
constituída sob a forma de associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
26.990.192/0001-14, com sede no CLS 114, Bloco D, loja 35, Asa Sul, Brasília/DF, neste ato representado
por, MAURÍCIO DE ALMEIDA VOIVODIC, brasileiro, casado, Diretor Executivo do WWF-Brasil, portador
do RG nº 25.866.007-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 225.314.398-70 residente e domiciliado
em São José dos Campos/SP e FERNANDO ANTUNES CAMINATI, brasileiro, casado, Advogado, Gerente
Jurídico do WWF-Brasil, inscrito na OAB/SP nº 190.004, portador no RG nº 27.771.417-5 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF 271.693.148-86, residente e domiciliado em Brasília.
OUTORGADOS: ARIENE BOMFIM CERQUEIRA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/BA sob o
nº 45.227 e inscrita no CPF sob o nº 039.893.635-81; DANIELA MALHEIROS JEREZ, brasileira, solteira,
advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 416.000 e inscrita no CPF sob o nº 410.100.348-39, MARCELO
SPINELLI ELVIRA MARQUES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 322.198 e
inscrito no CPF/MF sob o nº 356.497.888-71, RAFAEL GANDUR GIOVANELLI, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 311.597 e inscrito no CPF/MF sob o nº 357.418.378-08 e RAUL
SILVA TELLES DO VALLE, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 58.865 e inscrito no
CPF/MF sob o nº 294.529.408-75; todos com endereço profissional no CLS 114, Bloco D, Loja 35, Asa
Sul, Brasília/DF, CEP 70377-540.
PODERES: outorga, pelo presente instrumento, os poderes da cláusula ad judicia, especialmente para o
ingresso, na qualidade de Amicus Curiae, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 935, ajuizada pela Rede Sustentabilidade perante o Supremo Tribunal Federal, podendo,
juntos ou separadamente, apresentar manifestações escritas e verbais ao juízo competente para a
resolução da controvérsia, praticarem todos os demais atos necessários ao fiel desempenho deste
mandato, inclusive substabelecerem o presente com ou sem reserva de poderes, enquanto
necessariamente citarem a citada ação acima. Nada mais.
Brasília, 09 de fevereiro de 2022.

de forma
Mauricio de Assinado
digital por Mauricio de
Almeida Voivodic
Almeida
Dados: 2022.02.11
Voivodic
14:24:57 -03'00'
______________________________

Maurício de Almeida Voivodic
Diretor Executivo
WWF-Brasil

FERNANDO
ANTUNES
CAMINATI
______________________________

Assinado de forma digital por FERNANDO
ANTUNES CAMINATI
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC OAB,
ou=22684711000165, ou=VideoConferencia,
ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO,
cn=FERNANDO ANTUNES CAMINATI
Dados: 2022.02.11 13:51:11 -03'00'

Fernando Antunes Caminati
Gerente Jurídico
WWF-Brasil

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA) , associação civil
sem fins lucrativos, com sede e foro na Av. Higienópolis, 901, sala 30, bairro
Higienópolis, Município de São Paulo - SP, CEP: 01.238 -001, telefone (11)
3515-89-00, endereço eletrônico: isa@socioambiental.org, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n.º 00.081.906/0001 -88, portador
da Inscrição Estadual no Estado de São Paulo n.º 114.369.128.115, neste ato
representado pela Presidente do Conselho Diretor, conforme previ são
estatutária, Sra. DEBORAH DE MAGALHÃES LIMA , brasileira, separada
judicialmente, antropóloga, domiciliada na Av. Higienópolis, 901, sala 30,
bairro Higienópolis, Município de São Paulo - SP, CEP: 01.238-001, portadora
da cédula de identidade n.º 04101 585-0 e inscrita no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) sob n.º sob nº 592.347.927 -34,
OUTORGADOS: JULIANA DE PAULA BATISTA , brasileira, divorciada,
advogada, inscrita na OAB/DF sob o n.º 60.748; e MAURÍCIO GUETTA ,
brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n.º 61.111 , todos com
escritório no SHIN, Centro de Atividades 05, Conjunto J, Bloco J1, Salas 203,
2º Andar, Lago Norte, CEP: 71503 -505, Brasília - DF, telefone: (61) 3035 5114,
endereços
eletrônicos:
juliana@socioambiental.org
e
mauricioguetta@socioambiental.org onde recebem intimações e notificações.
PODERES: Pelo presente instrumento a Outorgante nomeia e constitui como
seus procuradores os Outorgados, concedendo-lhes amplos poderes para o foro
em geral, com cláusula “ Ad judicia et extra judicia ”, podendo para tanto
representá-lo de todas as formas em quaisquer esferas de poder, inclusive
apresentando amicus curiae, incluídos os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, nas esferas federal, estadua l, distrital e municipal, bem como em
qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, propor contra quem de direito quaisquer
ações e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão,
usando os recursos legais e acompanhando -os, podendo agir em Juízo ou fora
dele, inclusive solicitando cópias de documentos e certidões em órgãos
públicos e, quando for o caso, em instituições privadas, assim como
substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir
em conjunto ou separadamente com o substabelecido , em especi al para
apresentar amicus curiae nos autos da Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) n.º 935, em trâmite no Supremo Tribunal
Federal.
São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

DEBORAH DE MAGALHÃES LIMA
Presidente do Conselho Diretor
Instituto Socioambiental

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: LABORATÓRIO DO OBSERVATÓRIO DO CLIMA (LABOC),
instituição sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 37.097.990/0001-38, com sede na
estrada Chico Mendes, nº 185, sala Hub, Bairro Sertãozinho, na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo, CEP 13.426-420, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por
sua Coordenadora Executiva, Joana de Barros Amaral, portadora do RG nº 26.662.147-8,
inscrita no CPF sob o nº 219.767.588-58.
OUTORGADOS: Paulo Eduardo Busse Ferreira Filho, inscrito na OAB/SP sob o
número 164.056, com endereço eletrônico paulo@busseferreira.com.br, e escritório na Av.
Ipiranga, nº 318, conj. 1602, bloco A, São Paulo, Capital, CEP 01046-010; Suely Mara Vaz
Guimarães de Araújo, OAB/DF nº 14.711, com endereço profissional em SCRN 704/705,
Bloco E, Entrada 17, Sala 202, Parte A8, Asa Norte, Brasília/DF; e Nauê Bernardo
Pinheiro de Azevedo, inscrito na OAB/DF sob o nº 56.785, com endereço eletrônico
naue@pinheirodeazevedo.com.br e escritório na SHIGS 711, bloco K, casa 04, Asas Sul,
Brasília, Distrito Federal, CEP 70.361-711.
PODERES GERAIS: os da cláusula ad judicia. Os Outorgados poderão praticar, em
qualquer juízo, instância ou tribunal, todos os atos necessários ao fiel cumprimento do
presente mandato, inclusive substabelecer com ou sem reserva de iguais.
PODERES ESPECIAIS: para representar a Outorgante na qualidade de Amicus Curiae na
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 935, em
tramitação perante o Supremo Tribunal Federal.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2022

JOANA DE BARROS
AMARAL:21976758
858

Laboratório do Observatório do Clima

Assinado de forma digital por
JOANA DE BARROS
AMARAL:21976758858
Dados: 2022.02.08 12:15:12
-03'00'

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESPELEO LOGIA ,
associ ação civil sem fins lucrativos, com sede e foro na Av. Doutor Heitor
Penteado, n o . 1.671, bairro Parque Taquaral, município de Campinas (SP) , CEP:
13.087-0000,
telefone
(31)
9.9118-3181,
endereço
eletrônico:
presidente@cavernas.org.br e diretoriasbe@cavernas.org.br , inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídi cas (CNPJ) sob o n. º 52.168.481/0001-42, neste at o
representado pela Presidente do Conselho Diretor, conforme previ são
estat utária, Sr. José Roberto Cassi miro , brasileiro, separad o judici alment e,
Geológo, domicili ada na Nossa Senhora Apareci da, n o . 289 A, bairro Nossa
Senhora do Carmo, município de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerai s , CEP:
35.700-462, portadora da cédula de identidade n.º 7.587.285 e inscrit a no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob n.º 001.202.716-21,
OUTORGADOS: MAURÍCIO GUETTA, brasileiro, solteiro, advogado,
inscrito na OAB/DF sob o n.º 61.111 , com escritório em SHIN, Centro de
Atividades 05, Conjunto J, Bloco J1, Sal as 203, 2º Andar, Lago Norte, CEP:
71.503-505, Brasíli a - DF, telefone: (61) 3035 -5114, endereço el etrônico:
mauricioguetta@gmail.com, onde recebe intimações e notifi cações.
PODERES: Pelo presente instrumento a Outorgant e nomeia e constitui como
seus procuradores os Outorgados, concedendo-l hes ampl os poder es para o foro
em geral, com cláusula “Ad judicia et extra judicia ”, podendo para tant o
representá -lo de todas as formas em quaisquer esferas de poder, inclusive
apresentando ami cus curiae, incluídos os Poder es Executivo, Legi sl ativo e
Judici ário, nas esferas federal, estadua l, distrital e municipal, bem como em
qualquer Juízo, Inst ânci a ou Tribunal, propor contra quem de direi to quai squer
ações e defendê-l o nas contr árias, seguindo umas e outras, até final decisão,
usando os recursos legai s e acompanhando -os, podendo agir em Juízo ou fora
dele, inclusive solicit ando cópi as de documentos e certidões em órgãos
públicos e, quando for o caso, em i nstitui ções privadas , assim com o
substabelecer esta a outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, para agir
em conjunto ou sep aradament e com o substabeleci do , em especial para
apresentar amicu s curiae nos autos da Arguição de Descump rimento de
Preceito Fundamental (ADPF) n.º 935, em trâmite no Supremo Tribunal
Federal.
Campinas (SP) , 11 de fevereiro de 2022.

JOSE ROBERTO
CASSIMIRO:00120271621
José Rob erto Cassimi ro
President e
Sociedade Brasilei ra de Esp eleol ogia (SBE)

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO CASSIMIRO:00120271621
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