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PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: INSTITUTO GUAICUY SOS RIO DAS VELHAS, associação civil de direito
privado, sem fins econômicos, de apoio ao Projeto Manuelzão, dotada de título de utilidade
pública, constituída nos termos de seus Estatutos registrados no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas desta capital, sob o nº 105287, inscrita no CNPJ sob o nº 04.518.749/000186, sediada à rua Brasópolis, nº 109, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-170,
neste ato representada por seus advogados infra assinados,
OUTORGADOS: OLÍVIA MARIA SILVA FELÍCIO, inscrita na OAB/MG sob o nº 211.403,
PEDRO GUSTAVO GOMES ANDRADE, inscrito na OAB/MG sob o nº 137.050 e RENZYO
AUGUSTO SANTOS COSTA, inscrito na OAB/PI sob o nº 15.491.
Pelo presente instrumento particular de mandato, nomeio e constituo como procuradores os
advogados supramencionados, com os poderes da cláusula ad judicia et extra, para propor
contra quem de direito as ações competentes, e defender-me (nos), nas contrárias, sejam
elas principais, preparatórias ou incidentais, seguindo umas e outras até decisão final,
podendo excepcionar, reconvir, embargar e usar quaisquer recursos, mesmo o especial e o
extraordinário e mais os poderes especiais para receber citação, receber e dar quitação,
desistir ou reconhecer a procedência do pedido, que se funda a ação, assinar declaração de
hipossuficiência econômica, bem como, praticar todos os demais atos necessários ao fiel
cumprimento do presente, inclusive os poderes especiais para negociar e transigir nos termos
do § 10 do art. 334 do CPC, que poderá ser substabelecido, com ou sem reserva, em especial
para sua intervenção de terceiro e/ou amici curiae nos autos da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 935, bem como da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 937 em face do Decreto Executivo Federal
Nº 10.935/2022, em trâmite perante esta colenda Suprema Corte.
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