DARIANE FERREIRA PINGAS
Advogada – OAB/SP n.º 338.798

PROCURAÇÃO AD JUDICIA
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DE QUIRÓPTEROS,
denominada pela sigla SBEQ, associação civil de direito privado e caráter
científico-cultural, autônoma, sem fins lucrativos ou econômicos, inscrita no
CPNJ n.º 10.359.711/0001-00, com sede na Avenida Pernambuco, 2623,
sala 404, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.240-005, neste ato
representada por seu presidente em exercício ENRICO BERNARD,
brasileiro, casado, servidor público federal (professor universitário),
RG/SSP-MG n.º 5.485.990 e do CPF nº 195.029.968-60, residente e
domiciliado na Rua Dom José Lopes n.º 955, apto 802, Bairro Boa Viagem,
na cidade de Recife/PE, CEP: 51.021-370, por este instrumento particular
de procuração, nomeia e constitui sua bastante procuradora a
Dr.ª DARIANE FERREIRA PINGAS, brasileira, solteira, advogada, inscrita
na OAB/SP sob o n° 338.798, com endereço profissional na Rua Tenente
Coronel Meira, 61, calçadão, Centro, na cidade de Apiaí-SP, CEP
18.320.000, a quem confere amplos poderes para o foro em geral à defesa
de seus direitos e interesses, com as cláusula ad judicia e et extra, em
qualquer Esfera, Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem
de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo
umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para transigir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, desistir, agindo
em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta em
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme
e valioso, em especial para ajuizar como AMICUS CURIAE nas Arguições
de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 935 e n.º 937, em trâmite
no Supremo Tribunal Federal.
De Apiaí/SP para Recife/PE, 23 de fevereiro de 2022.
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