
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIARIA 

PRESTAçAO DE CONTAS N o 177-96.2016.6.00.0000 

TERMO DE ABERTURA 

Aos sete dias do mês de marco do ano de dois mil e dezenove, procedi a 

abertura do anexo 110, a fI.2. 
Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação 

e Distribuição - CPADI, Iavrei o presente termo. 
rt&iiD 9dTg3e !1iizk
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ANEXO 11 

p.
PRESTAçAO DE CONTAS N o 177-96.2016.6.00.0000 

Docurnentos encarninhados corn a Peticao protocolizada sob n° 1.015/2019, 
juntada aos autos principais as fls. 343 e seguintes.



PLAN ILHA EXPUCATIVA REFERENTE AC ANEXO I DA INFORMACAO N 2 260-ASEPA 

Item CPF/CNL14erNNolte do Data Cheq N 9 Doc. Data Valor Valor Doc. Esclarecimentos 
do eced Pgto ue n2 Fiscal Emiss Liquid Fiscal 
Fornecedor or ão o Pago 

Doc. 
Fiscal  

09.593.121/000 ALMIR 28.10. 851153 NF-e 65 27.10.2 10.766,0 9.360,00 Contrato em anexo 
1-69 TEIXEIRA 2015 015 0 

COMUNICA Requerida diIaço de prazo para apresentação de relatório. 
A0 LTDA-ME  

2 09.593.121/000 ALMIR 16.12. 851309 NF-e 69 15.12.2 9.374,60 9.360,00 Contrato em anexo 
1-69 TEIXEIRA 2015 015 

C0MUNICA Requerida dilaçäo de prazo para apresentaço de relatório. 
AO LTDA-ME  

3 09.593.121/000 ALMIR 4.11.2 851154 Comprovan 4.11.20 9.374,60 9.345,40 Contrato em anexo 
1-69 TEIXEIRA 015 te Bancrio 15  

COMUNICAC de Requerida diIaco de prazo para apresentacão de relatório. 
A0 LTDA-ME Transferén 

cia 
Eletrônica  

4 09.593.121/000 ALMIR Comprovan Contrato em anexo 
1-69 TEIXEIRA te Bancário  

COMUNICAC de Requerida diIaço de prazo para apresentaço de relatório. 
AO LTDA-ME Transferén 

cia 
Eletrônica 

5 09.593.121/000 ALMIR Comprovan Contrato em anexo 
1-69 TEIXEIRA te Bancário  

COMUNICAC de Requerida dilaçäo de prazo para apresentaço de relatório. 
A0 LTDA-ME Transferên 

cia 
Eletrônica 

6 ALYSSON 28.1.2 850519 NFS2 28.1.20 118.000, 118.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
MOURAO 015 15 00 
ADVOGADOS 

09.412.097/000 ANGELA 22.6.2 850805 NF-e4 19.6.20 14.077,5 15.000,00 Requerida dilaço de prazo para apresentaco da 

E

1-14 CIGNACHI 015 15 0
documentação pertinente. _____________ ADVOCACIA ______



PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N2 260-ASEPA 
Ln 

8 15.154.8500 ART VISUAL 10.3.2 850611 NF-e 14 5.3.201 200.014, 200.000,00 Requerida diIaço de prazo para apresentaçäo da 
1-2	 t ..29..RASIL 015 5 00 

LTDA-ME documentaço pertinente. 
9 09.175.576/000 ASANORTE 26.8.2 850978 Nota Fiscal 18.8.20 317,00 317,00 Reunião partidária corn almoço corn membros da bancada e 

1-64 FESTAS 015 17731 15
Iideranças do partido na antiga sede localizada ao SHIS QL 16, 
Conj. 5, Casa 18, Lago Sul, Brasilia. 

10 15.488.449/000 ASF2 19.3.2 850625 NF-e4 16.3.20 18.000,0 18.000,00 Requerida diIaço de prazo para apresentaço da 
1-18 SISTEMAS 015 15 0 

LTDA ME documentação pertinente. 
11 15.488.449/000 ASF2 22.4.2 850700 Nota Fiscal 22.4.20 18.000,0 18.000,00 Requerida di!aco de prazo para apresentaço da 

1-18 SISTEMAS 015 deServicos 15 0 
LTDAME 10 documentaço pertinente. 

12 02.666.633/000 13213 28.10. 851141 Nota Fiscal 31.10.2 3.955,64 3.969,78 Documentos requisitados em anexo. 
1-69 ADMINISTRA 2015 de Servicos 015 

cAo E 1006 
SERVIOS 
GERAISLTDA  

13 02.666.633/000 13213 26.11. 851254 Nota Fiscal 10.12.2 3.855,64 3.855,64 Documentos requisitados em anexo. 
1-69 ADMINISTRA 2015 de Servicos 015 

(;AO E 1103 
SERVIOS 
GER.AIS LTDA  

14 02.666.633/000 13213 1.10.2 851077 Nota Fiscal 30.8.20 3.791,64 3.905,78 Documentos req uisitados em anexo. 
1-69 ADMINISTRA 015 de Servicos 15 

cAo E 787 
SERVI0S 
GERAIS LTDA  

15 BBSEGURO 16.9.2 851046 RECIBO 16.9.20 3.767,52 3.767,52 Requerida diIaço de prazo para apresentação da 
AUTO 015 15

documentaço pertinente. 

16 07.456.348/000 BEST 15.7.2 850868 NF-e 5735 9.7.201 550,00 550,00 Homenagem do partido a fliha do entäo presidente estadual do 
1-37 HOMENAGEN 015 5 

S E FLORES Solidariedade/TO, que faleceu em 07/07/2015, aos 3 anos de 
LTDA idade. 

17 20.227.836/000 CARLOS 25.3.2 850641 NF-e3 8.4.201 7.750,00 7.750,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-30 EDUARDO P. 015 5 

M. 
FAGU NOES 
COMUNICA 
AO-ME



PLANIIHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N Q 260-ASEPA 

18 20.227.8 CARIOS 29.4.2 850724 NF-e4 29.4.20 7.750,00 7.750,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-30 RDO P. 015 15 

FAGUN DES 
COMUNICAC 
AO-ME  

19 20.227.836/000 CARLOS 3.6.20 850750 NE-e5 12.5.20 6.950,00 6.950,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-30 EDUARDO P. 15 15 

M. 
FAGU N DES 
COMUNICA 
AO-ME  

20 711.459.401-10 CAROLINA 3.9.20 851015 3.684,32 3.684,32 Requerida diIaco de prazo para apresentaço da 
PEREIRADE 
CARVALHO

15
documentaço pertinente. 

21 09.229.001/000 CEDRAZ 8.1.20 850488 NF-e382 5.1.201 45.048,0 45.048,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 

EPP  
22 09.229.001/000 CEDRAZ 5.2,20 850534 NF-e 421 2.2.201 45.048,0 48.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 
EPP  

23 09.229.001/000 CEDRAZ 4.3.20 850579 NF-e 460 2.3.201 45.048,0 48.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 

EPP 
24 09.229.001/000 CEDRAZ 5.5.20 850726 NF-e 538 4.5.201 63.818,0 68.000,00 Documentos requisitados em ariexo. 

1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 
EPP  

25 09.229.001/000 CEDRAZ 3.6.20 850756 NF-e 578 1.6.201 63.818,0 68.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 

EPP  
26 09.229.001/000 CEDRAZ 7.7.20 850845 NF-e 623 1.7.201 63.818,0 68.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 
EPP 

27 09.229.001/000 CEDRAZ 4.8.20 850905 NF-e 670 3.8.201 63.818,0 68.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-87 ADVOGADOS- 15 5 0 

EPP  
28 09.229.001/000 CEDRAZ 26.8.2 850976 NF-e 688 20.8.20 18.770,0 20.000,00 Documentos req uisitados em anexo. 

1-87 ADVOGADOS- 015 15 0 
FPP  

29 09.229.001/000 CEDRAZ 1.10.2 851079 NF-e724 24.9.20 18.770,0 20.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-87 ADVOGADOS- 015 15 0 

E PP



PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N 2 260-ASEPA 

30 09.229.0X400 CEDjAZ 13.10. 851113 NF-e 738 1.10.20 23.462,5 25.000,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 2015 15 0 
EPP 

31 09.229.001/000 CEDRAZ 13.10. 851114 NF-e 737 1.10.20 63.818,0 68.000,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 15 0 
EPP 1 

32 09.229.001/000 CEDRAZ 23.10. 851124 NF-e 751 16.10.2 18.770,0 20.000,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 015 0 
EPP 

33 09.229.001/000 CEDRAZ 13.11. 851218 NF-e774 3.11.20 23.462,5 25.000,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 15 0 
EPP  

34 09.229.001/000 CEDRAZ 13.11. 851219 NF-e 773 3.11.20 63.818,0 68.000,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 15 0 
EPP 

35 09.229.001/000 CEDRAZ 16.12. 851300 NF-e821 11.12.2 18.770,0 20.000,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 015 0 
EPP 

36 09.229.001/000 CEDRAZ 8.4.20 850652 NF-e496 63.818,0 0,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 15 1 0 
EPP  

37 09.229.001/000 CEDRAZ 8.9.20 851017 1.271,98 1.271,98 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 15 
EPP 

38 09.229.001/000 CEDRAZ 4.11.2 851158 NF-e 712 23.462,5 23.462,50 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 015 0 
EPP 

39 09.229.001/000 CEDRAZ 4.11.2 851159 NF-e 711 10.11.2 63.818,0 63.818,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 015 015 0 
EPP  

40 09.229.001/000 CEDRAZ 10.12. 851291 NF-e 805 63.818,0 0,00 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 0 
EPP  

41 09.229.001/000 CEDRAZ 10.12. 851292 NF-e 805 23.462,5 23.462,50 Documentos requisitados em anexo. 1-87 ADVOGADOS- 2015 0 
EPP  

42 24.936.346/000 CONEXTUR 23.9.2 851059 Fatura 18.9.20 1.118,00 1.118,00 Transporte de filiados e Iiderenças para reunião partidária 1-64 AGENaADE 015 11497 15
ocorrida nos dias 01/09/2015 e 02/09/2015. 

TURISMO 
LTDA-EPP



—N

--1 PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N 2 260-ASEPA 

43 38.066.2DO0 CRI$]NA 24.8.2 850938 NF-e 2768 18.8.20 8.950,00 8.950,00 Reunião partidária corn alrnoço corn rnernbros da bancada e 
1-16 ROEfRTO 015 15

Iideranças do	 na antiga sede localizada ao SHIS QL 16, partido 
PRODUcOES Conj. 5, Casa 18, Lago Sul, Brasilia. 
CULTURAIS 
LTDA EPP  

44 05.501.732/000 DESENVOLVE 8.9.20 850979 Recibo 420,65 420,65 Requerida dilaço de prazo para apresentaço da 
1-89 SOLUcOES DE 15 2672474

documentaço pertinente. INTERNET 
LTDA  

45 05.501.732/000 DESENVOLVE 25.5.2 850740 Recibo 25.5.20 430,14 430,14 Requerida dilaco de prazo para apresentaco da 
1-89 SOLUcOES DE 015 2655048 15 

docurnentaço pertinente. INTERNET 
LTDA  

46 010.817.421-27 DIEGO 18.8.2 850933 Comprovan 18.8.20 348,02 348,02 Docurnentos requisitados ern anexo. 
RICARDO 015 te Bancário 15 
MARQUES de 

Ira nsferên 
cia 
Eletrônica  

47 010.817.421-27 DIEGO 3.12.2 851288 Comprovan 3.12.20 506,07 506,07 Docurnentos req uisitados em anexo. 
RICARDO 015 te Bancário 15 
MARQUES de 

Transferên 
cia 
Eletrônica  

48 010.817.421-27 DIEGO 21.12. 851337 521,84 521,84 Documentos requisitados em anexo. 
RICARDO 2015 
MARQUES  

49 010.817.421-27 DIEGO 28.1.2 850521 Comprovan 28.1.20 293,37 29,37 Documentos requisitados em anexo. 
RICARDO 015 te Bancário 15 
MARQUES de 

Pagamento  
50 19.586.393/000 DR/SD 7.10.2 851110 5.000,00 4.985,40 Documentos req uisitados em anexo. 

1-95 AMAZONAS 015  
51 19.183.913/000 DR/SD GOIAS 10.12. 851297 60.290,2 60.290,25 Docurnentos requisitados em anexo. 

1-19  2015  5  
52 19.428,020/000 DR/SD 7.10.2 851097 5.000,00 5.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-96 RORAIMA 015  
53 59.267.096/000 EZI-IOTEIS 14.1.2 850490 NF-e 17.12.2 6.527,76 6.527,76 Aluguel de espaço para reunio partidária em Sao Paulo. 

1-00 LTDA 015  120033 014



PLANJLHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N 2 260-ASEPA 
o<j 

I. 
54 o49.096.ö EDUI\RDO 2.9.20 851011 Comprovan 2.9.201 4.535,90 4.535,90 Documento requisitado em anexo. jjs DE 15 te Bancãrio 5 

LEAL de 
Transferén 
cia 
Eletrônica  

55 049.096.964-07 EDUARDO 29.7.2 850884 Comprovan 29.7.20 350,00 350,00 Requerida diIaço de prazo para apresentação da 
BENTES DE 015 te Bancário 15 
SOUZA LEAL de documentaço pertinente. 

Transferén 
cia 
Eletrônica 

55 049.096964-07 EDUARDO 23.9.2 851069 Comprovan 15.9.20 1.796,35 1.796,35 Cobrança enviada pela Secretaria de Fazenda do DF, jâ acostada 
BENTES DE 015 te Bancário 15 
SOUZALEAL de aos autos. Ser6 apresentado a SEFAZ/DF requerimento de 

Pagamento  reconhecimento de imunidade tributária. 
q 049.096.964-07 EDUARDO 28.10. 851150 Comprovan 14.10.2 526,66 526,66 Requerida diIaço de prazo para apresentação da 

BENTES DE 2015 te Bancário 015 
SOUZA LEAL de documentaço pertinente. 

Transferên 
cia 
Eletrônica  

57 EVIDNCtA 7.1.20 850473 NF-e 496 7.1.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
CONSPLAN 15 5 0 
LTDA Requerida diIaço de prazo para apresentaço de relatório. 

58 09.453.279/000 EVIDENCIA 10.2.2 850550 NF-e 57 3.2.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVIOS DE 015 5 0 

INFORMAcA Requerida dilaçäo de prazo para apresentaço de relatório. 
o DA 
COMUNICA 
AO LTDA 

59 09.453.279/000 EVIDENCIA 10.3,2 850612 NF-e 62 5.3.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS DE 015 5 0 

INF0RMAcA Requerida dilação de prazo para apresentaço de relatOrio. 
o DA 
COMUNICAC 
AO LTDA  

60 09.453.279/000 EVIDENCIA 8.4.20 850666 NF-e 72 8.4.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS DE 15 5 0 

INF0RMAcA Requerida diIaço de prazo para apresentaco de relatório. 
o DA



PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N2 
CD

COUNICA 
T0A 

61 09.453.2/ /WU ENCIA 25.5.2 850753 NF-e 83 7.5.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS DE 015 5 0 

INFORMACA Requerida dilacão de prazo para apresentaço de relatOrio. 
o DA 
COMUNICA 
AO LTDA  

62 09.453.279/000 EVIDENCIA 10.6.2 850789 NF-e 92 3.6.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOSDE 015 0 5 0 

INFORMACA Requerida diIaco de prazo para apresentaço de relatório. 
o DA 
COMUNICAC 
A0 LTDA  

63 09.453.279/000 EVIDENCIA 9.7.20 850861 NF-e 99 2.7.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS DE 15 5 0 

INFORMACA Requerida dilacäo de prazo para apresentaçào de relatOrio. 
o DA 
COMUNICAC 
AO LTDA  

64 09.453.279/000 EVIDENCIA 10.8.2 850914 NF-e 111 6.8.201 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS DE 015 5 0 

INF0RMAcA Requerida diIaco de prazo para apresentaço de relatório. 
o DA 
COMUNICAC  
AO LTDA  

64 09.453.279/000 EVIDENCIA 9.9.20 851023 NF-e 118 2.9.201 10.000,0 10.000,00 Documentos req uisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS DE 15 5 0 

INF0RMAcA Requerida dilacão de prazo para apresentaço de relatório. 
o DA 
COMUNICAC 
AO LTDA  

65 09.453.279/000 EVIDENCIA 17.6.2 850793 10.000,0 10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-33 SERVICOS IX 015 0 

INFORMACA Requerida dilacão de prazo para apresentação de re!atório. 
o DA 
COMUNICAC 
AO LTDA  

66 00.336.068/000 EXTRA TAXI 10.11. 851180 NF-e 1814 25.11.2 56.514,6 57.890,00 Deslocamento aéreo do Presidente Nacional do partido e 
1-46 AEREO E 2015 015 0 

LOCAcAO DE assessoria para reuniOes partidárias. 
AERONAVES 
LTDA



PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N 260-ASEPA 

67 00.336.04öö EXTATAXI 25.11. 851234 NF-e 1814 25.11.2 1.394,60 57.890,00 Deslocarnento aéreo do Presidente Nacional do partido e 
1-46 E 2015 015 

çAO DE assessoria para reuniôes partidárias. 
AERONAVES 

LTDA  

68 09.911.397/000 FAL 24.11. 851233 NF-e 1234 23.11.2 3.500,00 3.500,00 Reuniäo partidária corn almoço corn membros da bancada e 
1-66 ALIMENTACA 2015 015 

0 E EVENTOS liderancas do partido na antiga sede localizada ao SHIS QL 16, 
LTDA  Conj. 5, Casa 18, Lago Sul, Brasilia. 

69 26.980.698/000 GRAFIMAQ— 13.11. 851221 NF-e 257 13.11.2 232.891, 232.891,20 Diversos rnateriais, descritos na respectiva nota fiscal, 
1-42 GR.AFICA 2015 015 20 

MATERIAtS E distribuIdos pelo Brasil para milhares de filiados e liderancas 
SERVIOS partidárias. 
LTDA 

70 01.669.754/000 GUEST 3.12.2 851286 NF-e 22604 30.11.2 2.759,19 2.940,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-00 SOLUcOES 015 015 

EM 

INFORMATIC 
A LTDA  

71 01.669.754/000 GUEST 3.12.2 851287 NF-e 22605 30.11.2 22.524,0 24.000,00 Documentos req uisitados em anexo. 
1-00 SOLUcOE5 015 015 0 

EM 
IN FOR MATIC 

A LTDA  
72 02.577.120/000 HC CASTRO & 26.11. 851249 NF-e 2365 19.10.2 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-81 CIA LTDA EPP 2015 015 

73 02.577.120/000 HC CASTRO & 16.12. 851323 NF-e 2602 4.12.20 6.000,00 6.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 2015 15 

74 02.577.120/000 HC CASTRO & 28.10. 851138 Recibo 15.10.2 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 2015 20610 015 

75 02.577.120/000 HCCASTRO& 28.1.2 850512 Recibo 26.1.20 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 015 10565 15 

76 02.577.120/000 HC CASTRO & 25.2.2 850574 Boleto 20.2.20 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 015 175/00010 15 

707-2  
77 02.577.120/000 HC CASTRO & 24.3.2 850628 NF-e 1586 18.3.20 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-81 CIA LTDA EPP 015 15
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78 02.577.1 1c00 HC
rSTRO & 22.4.2 850697 NF-e 1695 17.4.20 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-81 CIA TDAEPP 015 15 

79 02.577.120/000 HCCASTRO& 25.5.2 850748 NF-e 1805 19.5.20 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 018 15 

80 02.577.120/000 HCCASTRO& 18.6.2 850813 NF-e 1917 17.6.20 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 015 15 

81 02.577.120/000 HCCASTRO& 29.7.2 850880 NF-e 2019 2.7.201 3.000,00 3.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 015 5 

82 02.577.120/000 HC CASTRO & 26.8.2 850969 NF-e 2135 21.8.20 5.000,00 5.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-81 CIA LTDA EPP 015 15 

83 02.577.120/000 HC CASTRO & 23.9.2 851057 NF-e 2247 21.9.20 3.000,00 3.000,00 DoCumentos requisitados em anexo. 
181 CIA LTDA EPP 015 15 

84 67.637.827/000 ITEC- 28.10. 851146 NF-e 112 22.10.2 10.014,6 10.000,00 Contrato em anexo 
1-81 INSTITUTO 2015 015 0 

DETREINAME Requerida diIaço de prazo para apresentaço de relatOrio. 
NTO DE 
ADEQUAçAO 
AMBIENTAL 
LTDA 

85 67.637.827/000 ITEC- 16.12. 851308 NF-e 115 23.11.2 10.014,6 10.000,00 Contrato em anexo 
1-81 INSTITUTO 2015 015 0 

DETREINAME Requerida dilacão de prazo para apresentaço de relatório. 
NTO DE 
ADEQUAcA0 
AM DIE NTAL 
LTDA  

86 67.637.827/000 ITEC- 9.9.20 851024 NF-e 104 11.8.20 10.014,6 10.000,00 Contrato em anexo 
1-81 INSTITUTO 15 15 0 

DETREINAME Requerida dilação de prazo para apresentaço de relatOrio. 
NTO DE 
ADEQuAcAO 
AMBIENTAL 
LTDA  

87 67.637.827/000 ITEC- 9.9.20 851025 NF-e 105 11.8.20 10.014,6 10.000,00 Contrato em anexo 
1-81 INSTITUTO 15 15 0 

DETREINAME Requerida dilaçäo de prazo para apresentação de relatório. 
NTO DE 
ADEQUAcAO



PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEXO I DA INFORMACAO N2 260-ASEPA 

F 
AMENTAL ILAJ c LT 

88 67.637.8 - 9.9.20 851026 NF-e 106 21.8.20 10.014,6 10.000,00 Contrato em anexo 
1-81 INSTITUTO 15 15 0

Requerida dilação de prazo para apresentacâo de relatOrio. DETREINAME 
NTO DE 
ADEQUAcAO 
AMBIENTAL 
LTDA  

89 08.775.844/000 JDATURISMO 27.4.2 850702 NF-e 2125 17.4.20 17.140,1 17.140,12 Documentos requisitados em anexo. 
1-16 LTDA ME 015 15 2 

90 238.733.021-87 JOANA D'ARC 26.1.2 850504 Boleto 26.1.20 11.000,0 11.000,00 Contrato de Iocacäo anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 1/2015 15 0 
TEIXEIRA autos. 

91 238.733.02.-87 JOANA D'ARC 25.2.2 850578 Boleto 26.2.20 1	 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocaco anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 2/2015 15 0 
TEIXEIRA autos. 

92 238.733.021-87 JOANA D'ARC 26.3.2 850643 Boleto 26.3.20 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocaço anexo. Boletos emitidos ja acostado aos 
GONZAGA 015 03/2015 15 0 
TEIXE IRA autos. 

93 238.733.021-87 JOANA D'ARC 22.4.2 850698 Boleto 26.4.20 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocaço anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 04/2015 15 0 
TEIXE IRA autos. 

94 238.733.021-87 JOANA D'ARC 19.5.2 850738 Boleto 19.5.20 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocaço anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 05/2015 15 0 
TEIXEIRA autos. 

95 238.733.021-87 JOANA D'ARC 17.6.2 850796 Boleto 17.6.20 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocação anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 06/2015 15 0 
TEIXEIRA autos. 

96 238.733.021-87 JOANA D'ARC 29.7.2 850890 Boleto 26.7.20 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocação anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 07/2015 15 0 
TEIXEIRA autos. 

97 238.733.021-87 JOANA D'ARC 19.8.2 850927 Boleto 18.8.20 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocaçâo anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 08/2015 15 0 
TEIXEIRA autos. 

98 238.733.021-87 JOANA D'ARC 2.10.2 851082 Recibo 2.10.20 11.607,7 11.607,78 Contrato de Iocacão anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 015 15 8 
TEIXE IRA autos. 

99 238.733.021-87 JOANA D'ARC 23.10. 851125 Boleto 23.10.2 11.436,0 11.436,00 Contrato de locaçäo anexo. Boletos emitidos jA acostado aos 
GONZAGA 2015 10/2015 015 0 
TEIXEIRA autos.



PLANILHA EXPLICATIVA REFERENTE AO ANEW I DA INFORMACAO N2 260-ASEPA 

100 238.733.O87 JOAIAD'ARC 25.11. 851236 Comprovan 26.11.2 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocação anexo. Boletos emitidos já acostado aos 
GOr'.AGA 2015 te Bancrio 015 0 tE

1'TtIRA de autos. 
Pagamento  

101 238.733.021-87 JOANA D'ARC 16.12. 851304 Boleto 11.436,0 11.436,00 Contrato de Iocação anexo. Botetos emitidos já acostado aos 
GONZAGA 2015 0 
TEIXEIRA autos. 

102 26.635.357/000 JP2 9.7.20 850863 NF-e 1 8.7.201 16.000,0 16.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-07 CONSULTING 15 5 0 

LTDA-ME  C  
103 26.635.357/000 JP2 4.8.20 850901 NF-e 2 3.8.201 16.000,0 16.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-07 CONSULTING 15 3.8.2015 5 0 
LTDA-ME  

104 26.635.357/000 JP2 9.9.20 851029 NF-e3 2.9.201 16.000,0 Documentos requisitados em anexo. 
1-07 CONSULTING 15 5 0 

LTDA-ME 
105 26.635.357/000 .1P2 8.10.2 851112 NF-e 4 5.10.20 16.000,0 16.000,00 Documentos requisitados em arXO. 

1-07 CONSULTING 015 15 0 
LTDA-ME  

106 26.635.357/000 JP2 4.11.2 851160 NF-e5 3.11.20 16.000,0 16.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-07 CONSULTING 015 15 0 

LTDA-M E  
107 26.635.357/000 JP2 3.12.2 851284 NF-e7 2.12.20 16.000,0 16.000,00 DoCUmentos requisitados em anexo. 

1-07 CONSULTING 015 15 0 
LTDA-ME  

108 03.856.032/000 LAADASILVA 14.10. 851118 NF-el 7.350,00 7.350,00 DocUmentos requisitados em anexo. 
1-87 SANTOS 2015 

LOCAcAO E Requerida diIaço de prazo para apresentaço de relatOrio. 
SERVIOS EPP  

109 LAA DASILVA 11.11. 851202 NF-e 1 7.991,85 7.977,25 DoCumentos requisitados em anexo. 
CONSULTOR] 2015 
A-ME Requerida dilaçäo de prazo para apresentação de relatório. 

110 LAADASILVA 10.12. 851294 NF-e2 7.997,85 7.977,25 DoCumentos requisitados em anexo. 
CONSULTORI 2015 
A-ME Requerida dilação de prazo para apresentaço de relatOrio. 

111 LAADASILVA 21.12. 851336 NF-e3 15.954,5 15.954,50 DoCumentos requisitados em anexo. 
CONSULTORI 2015 0 
A-ME Requerida dilação de prazo para apresentaço de relatOrio. 

112 16.697.324/000 MAQFILTRO 2.9.20 850987 Nota Fiscal 28.8.20 350,00 350,00 TroCa do filtro instalado na antiga sede do partido (SHIS QL 16, 
1-60 REFRIGERAcA 15 258 15

Conj. 5, Casa 18, Lago Sul, Brasilia) OE 
MAQUINAS
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Ln 

113

14.062.Or 
1-02

MA4TERJET 
 ,TAXI 
0 

19.8.2 
015

850931 NF-e97 25.4.20 
16

6.214,60 6.200,00 Deslocamento aéreo do Presidente Nacional do partido e 
assessoria para reuniôes partidárias. 

114 01.466.502/000 
1-75

PARIS 
BRINDES

3.6.20 
15

850757 Recibo 
1437-C

16.4:20 
15

13.791,7 
3

13.77778 Documentos requisitados em anexo. 

LTDA-EPP  
115 01.466.502/000 

1-75
PARIS 
BRINDES

2.7.20 
15

850826 Boleto 16.4.20 
15

13791.9 
8

13.777,78 Documentos requisitados em anexo. 

LTDA-EPP  
116 02.072.286/000 

3-08
PETROIL 
COMBUSTIVEI 
S LTDA -

7.1.20 
15

850481 NF-e 2063 26.1.20 
15

2.000,00 2.000,00 Abastecimento do veIculo de propriedade do partido. 
Agremiaço adquiria créditos junto ao posto de gasolina, que 

LAGOSUL eram debitados a casa abastecimento. 
117 02.072.286/000 

3-08
PETROIL 
COMBUSTIVE] 
SLTDA - 

8.4.20 
15

850665 NF-e 2336 27.4.20 
15

2.000,00 

I

2.000,00 Abastecimento do veIculo de propriedade do partido. 
Agremiaço adquiria créditos junto ao posto de gasolina, que 

LAGOSUL I eram debitados a casa abastecimento. 
118 02.072.286/UOO 

3-08
PETROIL 
COMBUSTIVEI 
S LTDA-

1.7.20 
15

850822 NF-e 2135 3.8.201 
5 

2.014,00 2.014,00 Abastecimento do velculo de propriedade do partido. 
Agremiaço adquiria créditosjunto ao posto de gasolina, que 

LAGOSUL eram debitados a casa abastecimento. 
119 02.072.286/000 

3-08
PETROIL 
COMBUSTIVEI 
S LTDA -

16.9.2 
015

851043 NF-e 2146 17.9.20 
15

2.000,00 1.985,40 Abastecimento do veIculo de propriedade do partido. 
Agremiacão adquiria créditosjunto ao posto de gasolina, que 

LAGOSUL eram debitados a casa abastecimento. 
120 02.072.286/000 

3-08
PETROIL 
COMBUSTIVEI 
S LTDA-

26.11. 
2015

851239 NF-e 2222 9.12.20 
15

2.000,00 2.000,00 Abastecimento do veIculo de propriedade do partido. 
Agremiação adquiria créditos junto ao posto de gasolina, que 

LAGOSUL eram debitados a casa abastecimento. 
121 13.001.933/000 

1-45
REALY 
PRoDucOEs 
E EVENTOS

19.8.2 
015

850936 NF-e 435 12.8.20 
15

26.620,0 
0

26.620,00 Requerida diIaço de prazo para apresentaço da 
documentacäo pertinente. 

LTDA-ME  
122 21.526.756/000 S. 2.10.2 851083 NF-e 23 2.10.20 82.890,0 82.875,44 Contrato em anexo 

1-49 ALCANTARA 
SERVI0S E

015 15 4
Requerida dilação de prazo para apresentaçâo de relatOrio. 

EVENTOS-ME  
123 21.526.756/000 S. 11.11. 851214 NF-e 26 3.11.20 126.829, 126.815,00 Contrato em anexo 

1-49 ALCANTARA 
SERVI0S E

2015 15 60
Requerida diIaço de prazo para apresentação de relatório. 

EVENTOS-ME
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124 21.526.7 S.[ 16.12. 851327 NF-e28 8.12.20 52.331,3 52.316,70 Contrato em anexo 
1-49 4NTARA 

icos E
2015 15 0

Requerida diIaco de prazo para apresentaço de relatório. 
EVENTOS-ME  

125 SANTOS 
CARVALHO E 
ARAUJO

29.1.2 
015

850527 NFS 164 29.1.20 
15

13.139,0 
0

13.139,00 Requerida diIaço de prazo para apresentaco da 
documentaçäo pertinente. 

ADVOGADOS 
ASSOCIADOS  

126 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICA 
AO E

18.12. 
2015

851333 NF-e22 16.12.2 
015

90.014,6 
0

90.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
Requerida diIaco de prazo para apresentaçäo da cópia do 

MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

127 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICA 
AO E

27.8.2 
015

850983 NF-e9 17.8.20 
15

45.514,6 
0

47.500,00 Docurnentos requisitados em anexo. 
Requerida diIaco de prazo para apresentaço da cópia do 

MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA 

128 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICAc 
AO E

11.11. 
2015

851207 NF-e 17 27.10.2 
015

47.500,0 
0

47.500,00 Documentos requisitados em anexo. 
Requerida ditaco de prazo para apresentaço da cópia do 

MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

129 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICA 
ACE

11.11. 
2015

851206 NF-e 16 27.10.2 
015

17.500,0 
0 

17.500,00 Documentos requisitados em anexo. 
Requerida dilacäo de prazo para apresentaço da cópia do 

MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

130 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICA 
ACE

25.11. 
2015

851237 NF-e 18 23.11.2 
015

10.014,6 
0 

10.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
Requerida diIaço de prazo para apresentacäo da cópia do 

MARKETING video e daquete. 
DIGITAL LTDA  

131 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICAC 
AO E

10.12. 
2015

851298 NF-e 20 20.014,6 
0

20.000,00 Documeritos requisitados em anexo. 
Requerida diIaco de prazo para apresentação da cópia do 

MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

132 22.259.190/000 
1-07

SOCIAL PLAY 
COMUNICAC

3.9.20 
15

851014 NF-ell 2.9.201 
5

125.000, 
00

125.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

AO E
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M4KETING Requerida diIaço de prazo para apresentação da cópia do  
_fGAL

video e claquete. 
133 22.259.190/000 SOCIAL PLAY 2.7.20 850830 NF-e 5 1.7.201 125.000, 125.000,00 Documentos requisitados em anexo. 

1-07 COMUNICA 15 5 00 
AO E Requerida dilação de prazo para apresentaço da cópia do 
MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

134 22.259.190/000 SOCIAL PLAY 14.10. 851121 NF-e14 9.10.20 20.014,6 20.000,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-07 COMUNICAG 2015 15 0 

AO E Requerida diIaço de prazo para apresentaço da cópia do 
MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

135 22.259.190/000 SOCIAL PLAY 27.8.2 850984 NF-e 10 17.8.20 17.514,6 17.500,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-07 COMUNIcAc 015 15 0 

AO E Requerida diIaço de prazo para apresentaço da cópia do 
MARKETING video e claquete. 
DIGITAL LTDA  

136 69.034.668/000 SODEXO PASS 26.8.2 850961 Boleto 21.8.20 3.380,04 3.380,04 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DOBRASIL 015 15 

SERV. E. COM 
S.A  

137 69.034.668/000 SODEXO PASS 28.1.2 850515 NF-e 30.1.20 1.501,00 1.501,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DOBRASIL 015 151849151 15 

SERV. E. COM 826 
S.A 

138 69.034.668/000 SODEXO PASS 25.2.2 850563 Boleto 23.2.20 1.501,00 1.501,00 DoCumentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 015 3664683-0 15 

SERV. E. COM 
S.A  

139 69.034.668/000 SODEXO PASS 24.3 .2 850638 Nota Fiscal 26.3.20 1.501,00 1.501,00 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 015 408794 15 

SERV. E. COM 408797 
S.A 

140 69.034.668/000 SODEXO PASS 22.4.2 850699 NF-e 24.4.20 2.576,36 2.576,36 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 015 465715 e 15 

SERv. E. COM 465717 
S.A 

141 69.034.668/000 SODEXO PASS 19.5.2 850736 Nota Fiscal 21.5.20 2.576,36 2.576,36 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 015 728421 15 

SERV.E.COM 728420 
S.A
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ig 

H

142 69.034.66O0 SOD(XO PASS 17.6.2 850795 Nota Fiscal 19.6.20 2.576,36 2.576,36 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO	 RASIL 015 898598/89 15 

L_.J E. COM 8597 
S.A  

143 69.034.668/000 SODEXO PASS 29.7.2 850885 NF-e 31.7.20 3.380,04 3.380,04 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 015 643144e 15 

SERV.E.COM 643143 
S.A 1 

144 69.034.668/000 SODEXO PASS 23.9.2 851070 NF-e 25.9.20 3.667,04 3.667,04 Documentos requisitados em anexo. 
1-56	 C DOBRASIL 015 609831e 15 

SERV. E. COM 609830 
S.A  

145 69.034.668/000 SODEXO PASS 28.10. 851152 NF-e 30.10.2 3.667,04 3.667,04 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 2015 880157 015 

SERV. E. COM 880159 
5.A  

146 69.034.668/000 SODEXO PASS 26.11. 851247 NF-e 28.11.2 3.667,04 3.667,04 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 2015 898177 015 

SERVE COM 898178 
S.A  

147 69.034.668/000 SODEXO PASS 16.12. 851325 NF-e 17.12.2 5.281,04 5.281,04 Documentos requisitados em anexo. 
1-56 DO BRASIL 2018 602070 015 

SERV.E.COM 602068 
S.A 

148 58.613.159/000 SOUZA E 5.2.20 850532 Nota Fiscal 2.2.201 6.300,00 6.300,00 Refeico no curso de reunião partidária na antiga sede do 
1-61 OLIVEIRA 15 200 5

LANCHES P artido 
LTDA-ME  

149 SRFB 18.12. 851334 150,00 150,00 Documentos requisitados em anexo. 
2015 

150 SRFB 18.12. 851334 465,00 465,00 Documentos requisitados em anexo. 
2015 

151 SRFB 21.12. 851338 255,00 255,00 Documentos requisitados em anexo. 
2015 

152 SRFB 21.12. 851338 790,50 790,50 Documentos requisitados em anexo. 
2015 

153 65.485.922/000 TAXI AEREO 3.9.20 851012 Nota Fiscal 2.9.201 18.614,6 18.600,00 Deslocamento aéreo do PreSidente Nacional do partido e 
1-81 PIRACICABA 15 de Servicos 5 0 assessoria para reuniOes partidârias. LIDA 945

0 
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154 65.485.9100 
''

l	 & P1 
TAXIAtREO 

ICABA
26.11. 
2015

851256 Nota Fiscal 
de Servicos 

 970  

25.11.2 
015

16.464,6 
0

16.450,00 Deslocamento aéreo do Presidente Nacional do partido e 
assessoria para reuniöes partidárias. 

155 04.263.318/000 
1-16

TWO TAXI 
AEREO LTDA

15.10. 
2015

851123 Nota Fiscal 
de Servicos 
4846

19.10.2 
015

17.414,6 
0

17.400,00 Deslocamento aéreo do Presidente Nacional do partido e 
assessoria para reuniôes partidárias. 

156 08.990.540/000 
1-71

UNIKA 
PRoDucoEs 
E EVENTOS

25.2.2 
015

850559 NF-e85 11.2.20 
15

6.514,00 6.500,00 Requerida diIaço de prazo para apresentação da 
documentaço pertinente. 

LTDA C 

TOTAL A COMPROVAR 3203.06 3.172.876,67 
363

0 
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Anexo I



p Contrato de Prestação de Serviço 

Pelo presente instrurnento particular de Contrato, ALMIR TEIXEIRA 
coMuNlcAcAo LTDA - ME, corn sede na rua Miguel Teles Jr., n o 276, cj. 
12A, na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, inscrita no CNPJ JJ)T 
sob o no 09.593.121/0001-69 (CONTRATADA), e o DIRETRIO 
NACIONAL DO SOLIDARTEDADE, partido politico, inscrito no (IfNPJ. 
18.532.307/0001-07, corn sede na SHIS QL16, Conjunto 05, Casa 18, Lags 
Sul, BrasIlia/DF, CEP 71640-255, nesse ato representado pot seu Presidente, 
Paulo Pereira da Silva, (CONTRATANTE), ambas devidamente 
representadas na forma de seus respectivos Contratos Sociais, tern entre si 
justo e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá 
pelas cláusulas e condiçOes seguintes: 

01— DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1. 0 presente Contrato tern corno objeto, a prestacão pela 
CONTRATADA a CONTRATANTE, de qualquer dos seguintes serviços, 
nas areas de cornunicacão social: 

a) Desenvolvimento, implementacão, acompanhamento e coordenação da 
execução de estratégias para a cornunicação do Solidariedade. 

b) Criação, digitação e publicacão de conteñdos nos sites Nacional, Estadual 
de São Paulo e da Presidência Nacional do Solidariedade. 

c) Planejamento, producão e publicacão de conteüdos nas redes sociais 
(Facebook, Twitter, Youtube e Flickr) dos Diretórios Nacional, Estadual de 
Sao Paulo e da Presidência Nacional do Solidariedade. 

d) Produção de textos e edição de panfletos, jornais, convites e outros 
materiais partidários. 

e)Assessoria de imprensa (atendimento e contato corn imprensa para 
publicacão de conteüdos de interesse do Solidariedade). 

f) Gerenciarnento dos fornecedores técnicos responsáveis pela atualização e 
rnanutenção dos sites e c-mails do Solidariedade e de sua presidência. 

g) Gerenciamcnto dos fornecedores responsáveis pela producão de impressos 
(p anfletos, jornais e outros materiais) do Solidariedade.

ELFJTM 
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1.2. Para realizacão dos serviços acima indicados, a CONTRATADA 
desenvolverá trabaihos preliminares tais como: 

a) pesquisaS;
11tM S'JPI3 ELETL 

b) análise das estratégicaS de comunicacão	 22 

c) geracào de estudos alternaüvos 

d) planejamefltO criaçäo e execucão mterna de materiais. 

1.3. Todos os servicos serão executados segundo Os princIpios e diretrizes 

previamente acordados corn a CONTRATANTE. 

02— DO PRAZO DO CONTRATO. 

2.1, Esse Contrato vigorarâ entre as partes pot prazo determinado de 12 
(doze) meses, podendo set rescindido, se qualquer onus ou penalidade, 
mediante prévio aviso escrito corn 30 (trinta) dias de antecedência. 

2.2. Durante o prazo de aviso-prélliO, a CONTRATADA atenderá 
normalmcflte a CONTRATANTE, em todas as suas necessidades. Findo o 
prazo de aviso-ptéVio, a CONTRATANTE obriga-se a pagar todas as 
despesas que se vencerern após tal término, desde que pot cia prévia e 

expressamente autorizadas. 

03. DO pREçO E coNDIcOEs DE PAGAMENTO 

3.1. Pela prestacão dos serviços objeto desse Contrato, a CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, os honorários pro fissionais correspondentes a 
9.360,00 (rcais) mensais, ate o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, 
podendo a cobranca set veiculada pot meio da respectiva duplicata de 
servicos, mantida em carteira ou via cobranca bancária. 

3.1.1. Além da parcela acirna avencada, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA urna adicional, anual, no mês de dezembro, correspondente 

ao valor de uma patcela mensal. 

§ Unico - A CONTRATADA se comprornete corn a CONTRATANTE a 
enviar mensaimente a Nota Fiscal acompanhada de todas as Certidöes 
Negativas de Débitos da Receita Federal, Receita Estadual e Secretária de 

Fazenda Municipal. 9



3.2. A CONTRATANTE reernbolsatá a CONTRATADA, as despesas corn 
transporte de rnateriais, viagens a serviços (passagens, translados, 
hospedagern) e alimentacãO, sempre que necessáriaS, desde que previamente 
submetidas e aprovadas pela CONTRATANTE, e comprovadas pot 
documentacão original e inidôneo. WdL iPOf FIETTC*L 

3.3. Os pagamentOS serão sempre efetuados mediante apresentacäO 16la 	
23 

CONTRATADA, no local indicado pela CONTRATANTE, da respechva cøio 
Nota Fiscal/Fatlita, corretamente emitida, acompanhada dos cornprovafltes 
das despesas nela contidas. Os pagarnentOs serão efetuados no prazo de 60 

(sessenta) dias. 

3.4. No tocante a remuneracàO da CONTRATADA, tal atraso irnplicará na 
incidência de multa moratória de 2% (dois pot cento), acrescida de juros de 
mora de 1% (hum por cento) ao mês ou fração. 

04— DAS 0BRIGAcOEs DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) cumprir fielmente todas as obrigacöes ora acordadas; 

b)
somente produzr e publicar textos, layouts, arte e quaisquet outros 

materiais de comumcacaO que sigarn as diretrizes previameflte acordadas corn 

a CONTRATANTE 

C) 
contratar regulariTlente os modelos/attistas que participarem da 

producäo externa, autorizando previarnetite a utilizacäo das respectivaS 
imagens e sorn de voz, fornecendo a CONTRATANTE utna cópia dos 

contratOS celebrados; 

d)
licenciar regularmente os direitos autorais incidentes sobre as obras 

preexistenteS que venham a set incluidas na producão, tais como, porém no 
exciusivarnente, trilhas, quadros, esculturas etc; 

e)
respeitat a legislacão vigente aplicável a atividade publicitária, criando e 

produzindo materiais publicitários e/ou promocionais dentro das normas 
previstas no Codigo Brasileiro de AutoRegu1amentaca0 Publicitária, no 

Código de Defesa do Consumidor e demais em vigor. 

05— DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE 

51 A CONTRATANTE obriga-se a 	 2



a)
aprovar em tempo hábil as Notas Fiscais/Fatutas da CONTRATAD, 

afim de respeitar as condicOes de pagamento pot cia pactuadas corn 
Fornecedotes e VeIculos, previamente aprovadas pela CONTRATANTE 

b) fornecet a CONTRATADA todas as inforrnaçöes necessáriaS a 

criação das pecas/campanhas publicitárlas; 

c)
manter em seu poder, para exibicão a terceiros, os dados fáticos, 

técnicos e cientIficos que fundamentatem as mensagens publicitárias, 
conforme disposto no § ünico do art. 36 do Código de Defesa do 

Consumidot. 

06— DA CONFIDENCIALJDE 

6.1. Cada uma das partes, pOr Si e por seus funcionáfloS comprometese a 
manter corno confidenciais, os termos deste Contrato e de todas as outras 
inforrnaçôes e conhecirnentos no pblicos, recebidos em decorrência desse 
Contrato, objetivandd sua execuco, não podendo tornâ-las acessiveis a 
quaisquer terceiros scm concordância expressa da outra parte. 

07- DA EXCLUSIVLDE 

7.1. A CONTRATADA compromete-Se a prestar seus serviços corn inteira 

exciusividade, a CONTRATANTE, e essa se compromete a realizar o 

p1anejament0 a criacão, a producão e distribuição de campanhas
 

publicitátiaS e/Ou promoCiOflaiS apenas através da CONTRATADA. 

08— DAS RESPONSABILIDES TRABALHISTAS 

8.1. 0 presente Contrato näo estabelece quaiquer re1aço de empregO entre a 

CONTRATANTE c os empregados da C0NTRATA, sendo a 1tima 
citada a iinica e cxciusiva responsável pela contratacào, pagamentO e demissào 
de seus funcionátiOS, durante o prazo de vigência desse Contrato. 

8.2. A C0NTRATADA comprometc-5c a cumprit fielinente a legislacäo 
trabaihista, prcvidenciátia fundiária e tributária, bern como as normas 

relativas a scguranca e medicina do trabaiho em reiaçäo aos seus empregados. 

09— DAS DIsposIcOEs GERMS 

9.1. E expressamcntc vcdada a cessäO ou transferência desse Contrato a 

terceiros, salvo de cornurn acordo entre as partes.

I



9.2. Todos os entendime1t05 sobre o andarneflto ou alteracäO do objeto, 
terrnos e condicoeS desse Conti:ato, deverão ser mantidos pot escrito, 
niediante Termos Aditivos assinados pelos representantes legais das partes, 
sendo certo que acordos verbais não produziräo quaisquet efeitos entre elas. 

9.3. Esse ContratO foi ajustado dentro dos princIpioS da boa-f6 e 

sem qualquer vicio de consentimento. 

10 — DO FORO 

10.1. As partes elegern o foro de Brasilia, Distrito Federal, Para dirimir 
questöeS decorrentes desse Contrato, corn exclusào de qualquer outrO pot 

mais privilegiado que sea. 

E pot estarem justaS e contratadas, as partes firmam o presente ContratO em 
02 (duas) vias de iguais teor e forma, perarite as testemunhas abaixo, Para que 

produza todos os efeitos de direito. 

Brasilia, 29 de setembro de 0i5 

DIRETORIO NACIONALO SOLIDARIEDE 
ii 

AL	
EIRA COMUNICAcAO LTDA - ME 

TESTEMUNS 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF:



DOC. item 6 
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Anexo I



CONTRATO DE PREsTAçA0 DE SERVIOS ADVOCATICIOS E 
TECNICOS DE NATUREZA JURiDICA 

Resolvem as partes abaixo qualificadas firmar o presente Contrato: 

(I) Como Contratante SOLIDARIEDADE (SD), pessoa jurIdica de 

direito privado, partido politico registrado no TSE, inscrito no CNIPJ sob o 
'fl° 18.532.307/0001-07, corn sede na SHIS QL 16, Conjunto 5, casa 18, 

Lago Sul, Brasilia, DF, por seu Diretor Paulo Pereira da Silva; 

e, de outro lado, 

(II) Como Contratado ALYSSON MOURAO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob, d no 

21.425.674/0001-08, CF/DF no 07.702.330/001-73, corn sede na SHIS QI 
19, conjunto 13 casa 25, Lago Sul, Brasilia - DF, neste ato representado na 
forma de seu Contrato Social; 

tern as PARTES, entre si, justo e contratado, o seguinte: 

I. OBJETO 

1.1, - 0 objeto do presente contrato é a elaboraçào de Parecer JurIdico das 

Medidas Provisórias n
o
s 664/2014 e 665/2014, e a análise de cabimento de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,

27 

ou de outra medida judicial cabIvel.



2 
çY 

2. HONORARIOS ADVOCATICIOS

RfiL	 E1P& 

2.1 - Os honorários advocatIcios sero devidos no valor de R$ 11.000,0028 
(cento e dezoito mil reais) a serern pagos quando da entrega do Pare 

Sr 

objeto deste Contrato. 

3. 0BRIGAcOEs DO CONTRATADO 

3.1 - 0 CONTRATADO se obriga a no fornecer a terceiros quaisquer 
informaçöes referentes ao objeto deste contrato, exceto quando autorizado 
pelo CONTRATANTE. 

3.2 - Para a execuçâo do presente contrato, o CONTRATADO colocará a 
disposiço do CONTRATANTE toda a estrutura necessária para a perfeita 
execuço dos serviços previstos no presente CONTRATO. 

4. OBRIGAçOES DOS CONTRATANTES 

4.1 - 0 CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagarnento de remuneraco 
previsto no item 2 acima na forma e condiçöes estabelecidas neste Contrato. 

4.2 - Todos os impostos, taxas, custas processuais e contribuiçOes 
incidentes sobre os recursos objeto deste Contrato ser.o de responsabilidade 
do CONTRATANTE. 

4.3 - Correrão por conta do CONTRATANTE o reembolso das despesas 
acerca da execução do Contrato, tais como deslocamentos, hospedagem, 
custas, cópias, telefonia, todas devidamente comprovadas pelo 
CONTRATADO.

(-ç
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5. VIGENCIA E RESCISAO 

5.1 - 0 perIodo de vigência do presente CONTRATO será 

5.2 - 0 presente CONTRATO poderá ser rescindido pelas PARTES, a 
qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicaco a outra PARTE, 
corn antecedência minima de 90 (noventa) dias. 

6. FORO 

6.1 - Elegern as Partes o Foro da Circunseriçäo Especial Judiciária de 
BrasIlia/DF para dirirnir as questOes decorrentes deste Contrato, corn 
reriüncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim justas e acertadas, as Partes firmam o presente 
Contrato, ern 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas e identificadas. 

Brasilia, 05jiia.de-2.0-1-5 

CONTRATANTE - SOLIDARIEDADE (SD) 

-',	 \JL 

CONTRATADO
	

ALYSSON MOURAO ADVOGADOS 
ASSOCIADOS 

L



[w 

ALYSSON MOURAO AUVOGADOS NOTA FISCAL DESERVIçOS(D.3) 

ALYSSON MOURAOADVOCADOSASSOCIADOS
ED SU000NTRATAcAO	 ED El' Ttc 

TEL	 (61) 3312-5600 15VASRANCA	 . 
? VIA AMARELA	 00 

SHIS QI 19 CONJUNTO 13 CASA 25 SALA 01 - LAGO NORTE
VIA NOVA 

______________________________ 
DATA UMTE PARAEMlssAo 28/11/2015] BRASILIAIDF - CEP: 71,655-130 

CNRJ: 21.425.674/000108	 CF/OF: 27.7D2.30/OO173I IDATADEEMiSSA0:L/'i 	 E31 
TOMADOR DO SERVIcO 00 DESTNATARi0 -	 . 

C.

.b	 . i .
CIDADE-

..
OF	 CEP- 

IH	 k- _______________ 
CNPJ/CPP	 CF/OF 

COD. QUANT. DESCRçAO ALIQ. UNITANIO TOTAL. 

)?_
 

tQ_i	 if

TOTAL 

Deducoes LeçJoIs: 

Base de Cdcuo do ISS: VALOR 00 ISS 

yvu, )II)vVkVNI-IL,/\LJU/AMi -10['/l:: O36'34OOCNPJ0l.3Q5,4l9fOOO1-3Q/CFJOF' 07.322.218/QQ193 
05 Bocos - 256 - De 001 a 125 -AIDF: 1-112-13931/2014 

[cebemos de ALYSSON MOURAO ADVOGADOS ASSOCIADOS, 	 J NOTA FISCAL. - MOD, 
os servcos Cor1s(ry tes da Nola Fiscal Iridicada so Lado. 

Data do Rocebimenw

Tssmatura

___



Assinatura do autor por ALYSSON SOUSA MOURAO <procuradoraIyssohoo.com.br>, Validade desconhecida 
A5,910,100. pci ALYSSON SOUSA MOURAO em 30101/2015 1230 58574 0200 

EXMO. SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, M. D. PRESIDENTE DO 
TSM MEW UTORA 

EGREGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
31j 

0 SOLIDARIEDADE (SD), pessoa jurIdica de direito privado, 

partido politico registrado no E. Tribunal Superior Eleitoral e sabidamente corn 

representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 

18.532.307/0001-07, corn sede no endereço SHIS QL 16, conjunto 05, casa 18, Lago 

Sul, BrasIlia/DF, CEP: 71640-255, neste ato presente por seu Presidente, Sr. PAULO 

PEREIRA DA SILVA (CPF n° 210.067.689-04), e representado por seu advogado e 

bastante procurador, nos termos do instrumento de outorga especial em anexo, vem 

propor, corn fuicro no art. 103, VIII, da CF/88 e no art. 2 9, VIII, da Lei Federal n° 

9.868/1999, a presente AcAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE tendo por 

objeto as seguintes disposicoes legais, todas editadas pela UNIAO FEDERAL: 

(i) Art. 12 da Medida Provisória (MP) n° 664 de 

30/12/2014, na parte em que conferiu nova redaçào aos 

art. 25, IV, art. 26, I, II e VII, art. 60, caput, § 3 2 e 42, art. 

74, § 22, art. 75, art. 77, § 12, 2 2, III e IV, 5 2,62 e 72 da Lei 

Federal n° 8.213/1991; 

(ii) Art. 32 da MP n° 664 de 30/12/2014, na parte em que 

acrescentou o parágrafo ünico ao art. 215 e conferiu nova 

redação ao art. 217, § 3 2, I, II e 42 da Lei Federal n° 

8.112/1990; 

(iii) Art. 6 2, II, "b" e "c", da MP n° 664 de 30/12/2014, que 

revogou o art. 59 e o art. 60, § 12 da Lei n° 8.213/1991; 

SKIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasilia/DF, CEP: 71640-255



, sOuDArnEADEj7 

(iv) Art. 1 2 da MP n 2 665 de 30/12/2014, na parte em gue 
I W8IM 5101m E1EiTcLI 

conferiu nova redaçäo aos art. 32, I e ao art. 9, cai4 ut e I,
32 

da Lei Federal n2 7.998/1990;	
mfixx__ 

(v) Art. 2 2 da MP n 2 665 de 30/12/2014, na parte em que 

acrescentou o art. 1, § 72 e conferiu nova redaçao ao art. 

2, § 2, I, da Lei Federal n 2 10.799/2003; e 

(vi) Art. 42 , II, "b" da MP n 2 665 de 30/12/2014, na parte em 

que revogou o art. 3, II, da Lei Federal n 2 7.998/1990. 

I.	 DA LEGITIMIDADADE ATIVA DO SOLIDARIEDADE. 

1. Consoante a documentação colacionada, o ora 

Peticionário e partido politico corn estatuto registrado no E. TSE e sabidarnente corn 

representaçâo nas Câmaras Alta e Baixa do Congresso Nacional. Logo, é legitimado 

ativo para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade junto a essa Suprema 

Corte (art. 103, VIII, da CF/88 e art. 2, VIII, da Lei Federal n 2 9.868/1999). Por outro 

lado, e assente que "os partidos politicos corn representacão no Congresso Nacional 

tern legitimidade ativa universal para propor ação direta de inconstitucionalidade, não 

incidindo, portanto, a condição da acao relativa a pertinência temática".' 

II. DO CABIMENTO DE ADI EM FACE DE MEDIDA PROVISORIA, 

INCLUSIVE NO CASO DE EVENTUAL CONVERSAO POSTERIOR EM LEI 

DURANTE 0 TR MITE DA AcM). 

2.	 Este E. STF firmou entendimento de que, em sendo as 

medidas provisórias atos normativos com forca de lei, estão sujeitas ao controle de 

ADI 1963 MC, Relator(a): Min. MAURfCIO CORREA, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/1999, DJ 
07-05-1999 PP-00001. Ainda neste sentido: ADI 1626 MC, Relator(a): Mm, SEPULVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 14/08/1997, DJ 26-09-1997 PP-47475.

2 
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L SOUDARIEDADEI4 

constitucionalidade, inclusive o abstrato.2
TfitAL SJP	 okk 

3. E mais: já decidiu este Pretório Excelso que a Ni de 

conversão nao convalida os VICIOS existentes na medida provis6ria 3, inclusive 

vIcios formais porventura existentes 4, de modo que, convertido em lei os 

dispositivos ora impugnados e mantidas as inconstitucionalidades a seguir delineadas, 

bastará o mero aditamento da inicial para prosseguimento do feito. 

III.	 DOS DISPOSITIVO IMPUGNADOS. 

4. Em 30/12/2014, a Exma. Sra. Presidente da Repñblica, 

DILMA ROUSSEFF, editou as Medidas Provisórias (MPs) n 2 664 e 665. 

5. A MP n2 664/2014 alterou a Lei n 9 8.213/1991 quanto a 

pensão por morte, ao auxIlio-reclusão e aos afastamentos por motivo de doença; a Lei 

n 2 10.876/2004 quanto a competência médica de Perito Medico do INSS; e a Lei n 

8.112/1990 no capItulo que se refere a pensão por morte de servidor püblico. Já a MP 

n 2 665/2014 alterou a Lei n 2 7.998/1990 quanto ao seguro-desemprego e ao abono 

salarial e a Lei n 2 10.779/2003 quanto ao seguro-defeso para o pescador artesanal. 

6. Por meio da presente ADI, são atacadas as seguintes 

inovaçöes trazidas pelos referidos diplomas provisórios: 

(i) Carência de 24 meses para pensöes por morte pelo 

Regime Geral de Previdência Social -RGPS (arts. 25, IV e 

26, I, II e VII da Lei n 9 8.213/1991 corn a redacão dada 

pelo art. 1 9 da MP n 9 664/2014) e pelo Regime JurIdico 

Unico - RJU dos servidores federais (novel art. 215, 

parágrafo ünico, corn a redação dada pelo art. 32 da MP 

n 9 664 de 30/12/2014); 

2 ADI 295 MC / DF. Relator Ministro PAULO BROSSARD, Relator p/ acdrdão Ministro MARCO 
AURELIO. Tribunal Pleno do STF. DJ 22-08-1997 PP-38758 EMENT VOL-01879-01 PP-00001. 

ADI 4048 MC / DF. Relator Ministro GILMAR MENDES. Plenário do STF. DJe-157 DIVULG 21-08-
2008 PUBLIC 22-08-2008. 
"ADI 3090 MC / DF, Relator Ministro GILMAR MENDES. Plenário do STF. DJe-131 DIVULG 25-10-
2007 PUBLIC 26-10-2007 

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brssilia/DF, CEP: 71640-255



II. SOLID RIEDADEñ 

:ia de 24 meses de casamento ou de união 
I TULK !W	 E!flL 

para recebimento de pensão por morW pelo 
In'	 34 

art. 74, § 22 da Lei n 2 8.213/1991 corn a r4dação 
I OPW 

10 art. 1 2 da MP n 2 664/2014) e pelo RJU (art. 

39, II da Lei n9 8.112/1990 corn a redaçâo dada 

:.3 9 daMPn 2 664/2014); 

0 do valor da pensão por morte pelo RGPS de 

ara 50%, acrescido de 10% por dependente (art. 

ei n 2 8.213/1991 corn a redacào dada pelo art. 1 

daMPn 2 664/2014); 

(iv) Redução do tempo de duracão do benefIcio de pensão 

por morte, de acordo corn a expectativa de vida do 

cônjuge, pelo RGPS (art. 77, § 1, 22, III e IV, 59 , 62 e 79 

da Lei n 9 8,213/1991 corn a redaçâo dada pelo art. 1 2 da 

MP n 9 664/2014) e pelo RJU (art. 217, § 39, 1 e § 49 da Lei 

n 9 8.112/1990 corn a redação dada pelo art. 39 da MP 0 

664 de 30/12/2014); 

(v) No âmbito do RGPS, ampliacao de 15 para 30 dias do 

perIodo pago pela empresa, na hipótese de 

incapacidade para o trabalho, pois apenas após o 

perIodo de trinta dias e que o trabaihador deverá ser 

encaminhado ao INSS para realização de perIcia (nova 

redacão dada ao art. 60, ca put, § 3 2 e 49 e revogacão do 

art. 59 e art. 60, § P da Lei n 9 8.213/1991 pelos arts. 1 2 e 

6 9 da MP n 9 664/2014, respectivamente); 

(vi) Alteração das carências para requerimento de 

seguro-desemprego, de 6 meses para 18 meses na P 

solicitacäo, de 6 para 12 meses na 2, mantendo-se o 

perIodo de 6 meses apenas a partir da 3 9 solicitação (art. 

39, I e II da Lei n 2 7.998/1990, corn a redacao dada art. 1 

e 49, II, "b", da MP n 9 665/2014);

4 
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I. SOLIOARIEDADE49 

(vii) Aumento do perIodo mInimo de exercIcio de atividade
Eli 

remunerada para que o trabaihador tenha di Ito a 
Fk	 35 

perceber o abono salarial, de 30 para 18 dias 

ininterruptos (art. 9, caput e I, da Lei n 9 7.998/1990, 

corn a redacao dada art. 1 9 da MP flQ 665/2014); e 

(viii) Carência para o seguro-defeso de 03 (três) anos, 

contados do registro oficial como pescador profissional 

no Ministério da Pesca e Aquicultura Pagamento, e 

pagamento limitado a, no máximo, 05 meses, mesmo 

que o perlodo de pesca proibida seja superior a isso (art. 

2 2 da MP n 2 665 de 30/12/2014, na parte em que 

acrescentou o art. 1, § 7 2 e conferiu nova redacão ao art. 

2, § 2, I, da Lei Federal n 2 10.799/2003). 

IV DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: AUSENCIA OBJETIVA DO 

REQUISITO DA "URGENCIA" PARA JUSTIFICAR A vEIcuLAcAo DOS 

DISPOSITIVOS ORA IMPUGNADOS POR MEIO DE MEDIDAS 

PROVISORIAS - vIoLAçAo AO ART. 62, CAPUT, DA CF/1988. 

IVi. DA POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA MEDIDA PROVISORIA 

NO CASO AUSENCIA OBJETIVAMENTE DEMONSTRAVEL DOS 

REQUISITOS DE "RELEVANCIA" E "URGENCIA" DO ART. 62, CAPUT, DA 

CF/1988, CONSOANTE JURISPRUDENCIA DESTE E. STF. 

7 Estabelece o art. 62, caput, da Carta Magna: "em caso de 

relevância e urgência, o Presidente da Repüblica poderá adotar medidas provisórias, 

corn força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". A 

evidência, a adicao resultante de uso do conectivo "e", no texto, importa em que devam 

estar ambos os requisitos concomitantemente presentes para justificar o uso do

5 
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instrumento normativo ali previsto.5
LTL 

8. Nada mais justo: em sendo a atribuicao de f nção 36 
legislativa ao Poder Executivo algo excepcional. Os textos constitucio As 

condicionam a ocorrência de conjunturas extremas. A Constituiçào espanhola 

refere-se a casos de extraordinária e urgente necessidade; a Carta italiana, a situacöes 

extraordinárias de necessidade e de urgência. No Brasil, o Presidente da Repüblica 

poderá adotar medida provisória diante de situaçöes tambérn caracterizadoras de 

relevância e urg6ncia.6

9. Logo, o uso desse instrurnento na ausência daqueles 

pressupostos estará a caracterizar autêntica agressäo ao princIpio - entre nós 

claramente inscrito na Constituiçâo - de divisão e integracâo harmonica entre os 

Poderes de Estado.7

10. Sucede que "relevância" e "urgência" são conceitos 

abertos, sujeitos a urn juízo politico de conveniência que inicialmente cabe ao 

Presidente da Repüblica, mas controlável pelo Congresso Nacional antes de estabilizar 

o coriteñdo do ato governamental, convertendo-o em lei.8 

11. Não obstante, esta autonomia conferida aos Agentes 

Politicos so se legitima se estiver enquadrada no marco constitucionalmente 

delimitado, sob o risco de tender ao arbItrio, não amparado pelo texto constitucional e 

contrário ao Estado Dernocrático de Direito.9 

12. Seguindo este vies, assentou-se neste Pretório Excelso 

que "os pressupostos da urgência e da relevância (da medida provisória) embora 

conceitos jurIdicos relativamente indeterminados e fluidos, mesmo expondo-se, 

MAGDALENA, Antonio José. Medidas Provisórias e Poder Judiciário: controle jurisdicional dos 
prcssupostos de rclevOncia e urgência. In. SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Medidas pro visórias e 
segurançajurIdica: atualizada de acordo corn a Einenda Constitucional n. 32, de 11.9.2001. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira, 2003, p. 371-387. 
6 RODRIGUES, Ana Claudia Manso Sequeira OvIdio. A Medida Provisdria e seu Controle Abstrato de 
Constitucionalidade: análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: RODRIGUES, Ana 
Cldudia Manso Sequeira OvIdio et al. Estudos de Direito Ptiblico: hoinena gem aos 25 anos do mestrado 
em Direito da UnB. Brasilia: Brasilia JurIdica, 2000. p. 111-135 

MAGDALENA, ibid., p. 375. 
OLIVEIRA, Vera Lucia Leopoldino. Controle constitucional da lei de conversão pela ausência dos 

pressupostos de relevância e urgbncia na ediçOo da medida provisória. In: Revista de infor.'nacdo 
legislativa, v. 44, n. 173, p. 285-301,jan./mar. 2007. 

RODRIGUES, ibid., p. 118.
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inicialmente, a avaliação discricionária do Presidente da Repüblica, estão
1AL 

ainda que excepcionalrnente, ao controle do Poder Judiciário, porque comjlöem a 

própria estrutura constitucional gue disciplina as medidas provisórias, qualific4dose 

como requisitos legitimadores e juridicamente condicionantes do exercIcio, pelo Chefe 

do Poder Executivo, da competência normativa primária que Ihe foi outorgada, 

extraordinariamente, pela Constituição da Repüblica".'° 

13. E óbvio que a atuação judicial ha de ser residual, sob pena 

de substituiçao ilegItirna do controle predominantemente politico da Presidência e do 

Congresso. Por conta disto, "no que concerne a alegada falta dos requisitos da 

relevância e da urgência da medida provisória ( ... ), exigidos no art. 62 da Constituiçào, 

o STF somente a tern por caracterizada quando neste objetivarnente 

evidenciada".11

14. Ou seja, como urn conceito aberto, a "urgência" do art. 62 

da CF/1988 é impossIvel de aferir em abstrato, mas (e somente assim) numa situacão 

concreta é possIvel verificar a existência ou não de tal pressuposto. 

15. Assim, estará preenchida concretamente a "urgência" - 

na precisa lição doutrinária da Exma. Ministra CARMEN LUCIA - em uma concreta 

"situação que ultrapassa a definicâo normativa regular de desempenho ordinário das 

funçoes do Poder Püblico pela premência de que se reveste e pela imperiosidade de 

atendimento da hipótese abordada, a demandar, assim, uma conduta especial em 

relação àquela que se nutre da normalidade aprazada institucionalmente". 12 

16. Destarte, o caso concreto somente será urgente se as 

suas circunstâncias exigirem não apenas a adoçao da norma editada (vigencia) 

como, igualmente a sua incidência (aplicacão).13 

17. Foi consagrando tal orientacâo que esta Suprema Corte 

visualizou inconstitucionalidade de MP que estendia o prazo de decadência de ação 

ADI 2213 MC / DF. Relator Ministro CELSO DE MELLO. Tribunal Pleno do STF. DJ  23-04-2004 
PP-00007 
" ADI 1717 MC / DF. Relator Ministro SYDNEY SANCHES. Tribunal Plcno do STF. DJ 25-02-2000 
PP-00050 
12 CLEVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 2000, p. 178. 
' CLEVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 2000, p. 178.
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rescisória e, ao mesmo tempo, criava nova hipótese de rescindibilidade 14 e de MP de 
I 1F,&L SPRM E1F.JTLl 

ampliacão de isencão na Zona Franca de Manaus 15 : por nâo considerar objetiv4nente
38 

configuradas situaçOes de urgência a legitimar a adoçào de medida provisória.

If 

W.H.

	

	 DA CLARA E OBJETIVA AUSENCIA DE "URGNCIA" PARA A EDIcAO DOS 

DISPOSITIVOS ORA IMPUGNADOS POR MElD DE MEDIDA PROVISORIA. 

18. Voltando ao caso em debate, corn todas as vênias, não ha 

objetivamente qualquer urgência a justificar a veiculacão da matéria das disposicoes 

aqui impugnadas por meio de medida provisória (no caso, MPs n 2 664 e 665 de 2014). 

Senäo, vejamos.

19. Os artigos ora impugnados da MP n 2 664/2014 

empreenderam urna verdadeira minirreforma previdenciária, corn a alteraçao de 

artigos da Lei Federal n 2 8.213/1991 e da Lei n2 8.112/1990 que vigoravam, ao 

menos, desde 1999 (data da ültima alteração ali empreendida). 

20. Já os dispositivos da MP n 2 665/2015 aqui objurgados 

modificaram artigos da Lei n 2 7.998/1990 que vigiam, ao menos, desde 2011 e da Lei 

n 2 10.799/2003, desde 2003.

21. Por outro lado, não foi apontado - porque realmente não 

ha - qualquer fato extraordinário que tenha surgido após anos de vigência das regras 

modificadas pelas MPs n 2 664 e 665/2014 que justificassem suas alteraçOes pela 

atuacão legiferante excepcional e provisória do Poder Executivo. 

22. Segundamente, os dispositivos provisórios aqui 

objurgados não terão seguer incidência imediata: 

(1) Corn excecão da nova regra que exige 02 anos de 

casamento ou uniäo estável para o conjuge/companheiro 

ter direito a pensão por morte (que entra em vigor em 

11 ADI 1.910-MC. Relator Ministro SEPULVEDA PERTENCE. Plenário do STF. DJ  27-02-2004 PP-
00019. 

ADI 2348 MC / DF. Relator Ministro MARCO AURELTO. Plenário do STF. DJ  07-11-2003 PP-00081
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1410112015), as mudancas da MP n 2 664J2014 
I 1W IL WOW I0CL 

vigorarão a partir de 0110312015, no primeiro lila do 39/ 

terceiro mês subsequente a data de publicação da MP; e 	
/ 

(ii) As mudanças empreendidas pela MP 0 665/2014 

entrarão em vigor em 2810212015 para o seguro-

desemprego e em 01104/2015 para o seguro-defeso. 

23. Ou seja, no caso em apreco, não ha a "necessidade de se 

dar uma rápida resposta normativa as transforrnaçoes da vida contemporânea" 16 a 

exigir impreterIvel intervenção normativa, mas impossIvel de o Parlamento enfrentar 

em tempo ütil.

24. Terceiramente, não se pode perder de vista que os 

dispositivos ora objurgados tern por finalidade disciplinar benefIcios previdenciários e 

trabaihistas (pensão, auxIlio-doenca, seguro-desemprego, abono salarial e seguro-

defeso), os quais sabidamente são diferidos por longo tempo, ate nor anos, muito 

além, pois, do exIguo prazo constitucional do art. 62 da CF/1988 de 60 (sessenta) dias, 

prorrogável por igual perIodo. 

25. Não e demasia consignar que, consoante doutrina 

majoritária, urn dos critérios objetivos para a não-caracterizacão da urgência é se a 

aplicacao da matéria disciplinada pela medida provisória ficar diferida no tempo:17 

justarnente por conta da exiguidade do seu prazo constitucional. 

26. Enfim, Pretório Excelso, tomadas individualmente as 

acima destacadas peculiaridades do caso concreto, poderia se objetar que não seriam 

suficientes para tirar as disposiçOes objurgadas da zona cinzenta de düvida entre os 

extremos "urgente" e "não urgente"). 

' RODRIGUES, A Medida Provisória no controle abstrato de constitucionalidade (Dissertacdo de 
Mestrado em Direiro). Brasilia: Faculdade de Direito da UNB, 2001, p. 66. 
" FERREIRA, Pinto. Comentários a Constituição Brasileira. v. 3. Säo Paulo: Saraiva, 1992. DERZI, 
Misabel de Abreu Machado. Medidas provisórias sua absoluta inadequacão a instituiçäo e majoração de 
tributos. In: Revista de Direito Tributário, v. 12, n. 45, p. 130-142, jul/set. 1988.
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27. Todavia, tomadas conjuntamente tais circunstâncias. 
TF1tèJ. SJFIR WTI*L 

é possIvel se afirmar objetivamente como ausentes a usituaçao que ultrap issa a 
4Q 

definiçao normativa regular" e a "imperiosidade de atendimento da hi ótese 

abordada", e, consequentemente, concluir que as disposiçöes estão - 

induvidosamente fora do conceito de "urgência" do art. 62, caput, da Carta 

Magna.

28. E, corn efeito, faltando a situação concreta objeto dos 

dispositivos impugnados os pressupostos que deveriam levar necessariamente, por 

motivo grave, a urgente adoção de normativo provisório, a utilizacao do instrurnento 

do art. 62 da CF/1988 nao pode ser utilizado, ainda que a vista de razöes de 

oportunidade polItica, sob pena de convalidar a revelia da Carta Magna urna 

expropriacão da função legislativa do Congresso Nacional por parte do Executivo.18 

29. Claro e evidente, pois, no caso trazido, o excedimento, 

pelo Poder Executivo Federal aos limites constitucionais colocados a adocão de 

medidas provisórias, configurando verdadeiro excesso de poder, vIcio sabidamente 

sindicável por este Pretório Excelso.19 

30. Encerrando este tópico, convém repetir que este E. STF já 

decidiu que a lei de conversão não convalida os vIcios formais existentes na medida 

provis6ria20, de modo que, eventual aprovacão e estabilizacao em lei dos dispositivos 

ora objurgados nâo terão o condão de afastar a inconstitucionalidade de forma aqui 

consignada. 

MAGDALENA, ibid., p. 379-380. 
19 BARROSO, LuIs Roberto. 0 controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 06' ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 203. 
20 ADI 3090 MC /DF. Relator Ministro GILMAR MENDES. Plenário do STF. DJe-131 DIVULG 25-10-
2007 PUBLIC 26-10-2007
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V.	 DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL COMUM A TODOS OS 
FT -	 LL 

DISPOSITIVOS ORA IMPUGNADOS: VIOLAAO AO PRINCIPIO
41 

CONSTITUCIONAL DA 'vEDAcAo DO RETROCESSO SOCIAL" (RTS. I 
12, CAPUT, III, E 52, § 12 E 22 C/C ARTS. 6, 72, I, II, 40, § 2, E 72, 

195, § 5 2 , 201, 1, III, V, E 239, § 3 9 E 42, TODOS DA CF/1988). 

V.i.	 BREVES CONSIDERAçOES SOBRE 0 PRINC1PIO DA "vEDAcA0 DO 

RETROCESSO SOCIAL": DEFINIcAO, FUNDAMENTOS E ALCANCE. 

,^77
31. CANOTILHO leciona que "o princIpio da proibição de 

retrocesso social pode formular-se assim: o nücleo essencial dos direitos já realizado e 

efectivado através de medidas legislativas ('lei da seguranca social', lei do subsidio de 

desemprego', 'lei do serviço de saüde') deve considerar-se constitucionalmente 

garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criacão 

de outros esguemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa 

'anulação'. 'revogação' ou 'aniguilacao' pura a simples desse nücleo essencial. A 

liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade tern como 

limite o ntIcleo essencial já realizado".2' 

32. 0 princIpio da proibicao de retrocesso social näo está 

expressamente positivado no nosso ordenamento jurIdico. 22 Inobstante, é possIvel 

deduzi-lo de outros princIpios e argumentos de matriz-jurIdico constitucional. 

33. Primeiramente, do princIpio da seguranca jurIdica e da 

confiança consectários do Estado Democrático e Social de Direito (art. 1 9 , caput, da 

CF/1988).

Segundo JORGE MIRANDA, a seguranca jurIdica, num 

plano subjetivo, confere ao cidadão o direito a protecão da confianca depositada nos 

atos do poder politico que contendam corn suas esferas jurIdicas. De modo correlato, 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constiluição. 07 ed. Lisboa: Almediiia, 
2003, p. 339. 
22 MACHADO, VItor Gonçalves. Uma análise sobre o (ainda incipiente) princIpio da proibicao de 
retrocesso e sua importância para os direitos fundamentais. In: Revista de direito constitucional e 
internacional, v. 20, n. 79, p. 149-165, abr./jun. 2012. 
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ao Estado incumbe o dever de boa-f6, ou seja, "o cumprimento substantivo, e não 
TLaL JPtO	 cL 

merarnente formal, das normas e de lealdade e respeito pelos particulares . ja a 

protecão da confianca revela-se também no que atine ao regime dos d reitos 

fundamentais, no não retorno de concretizacão de normas legais que connram / 

exequibilidade a normas constitucionais não exequlveis consagradoras de direitos 

econôrnicos, sociais e culturais.23 

Nesse contexto, a seguranca jurIdica e a proteção da 

confiança podem significar urn sentimento comurn e generalizado de gestào de 

expectativas no quadro do Estado social, inviabilizando a prevalência da competência 

decisória do legislador em todo e qualquer caso sobre o princ Iplo material da proteção 

dos direitos fundamentais.24

34. Segundamente, do prindpio da dignidade da pessoa 

humana (art. 12, III, da CF/1988). 

Os direitos econômicos, sociais e culturais sào posicöes 

jurIdico-subjetivas exigIveis judicialmente quanto ao conteñdo do "mInimo 

existencial", compreendido este como urn direito as condicoes mInimas de existência 

humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado na via dos tributos e 

que ainda exige prestacOes estatais positivas, corno ensino fundamental, os serviços de 

pronto-socorro, as carnpanhas de vacinacão pñblica, etc.25 

Destarte, "exigindo a satisfaçao - por rneio de prestacöes 

positivas (e, portanto, de direitos fundarnentais . sociais) - de uma existência condigna 

para todos, (a dignidade humana) tern como efeito, na sua perspectiva negativa, a 

inviabilidade de medidas que fiquern aquém deste patarnar".26 

35. Terceirarnente, do cornando de maxima eficácia dos 

direitos fundamentals. contido no art. 52, § 12 da CF/1988, em sua dimensão 

23 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional - Toino IV. Direitos fundamentais. 4. ed. 
Coimbra: Coimbra Ed., 2008, p. 279. 
24 QUEIROZ, Cristina. 0 princIpio da nao reversibilidade dos direitos fundamentais sociais: princIpios 
dogmáricos eprática jurisprudencial. Coimbra: Coimbra Ed., 2006, p. 71-72. 
25 TORRES, Ricardo Lobo. 0 direito ao rnmninio existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 35-36. 
26 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fiindamentais. 14 ed. rev., atual. e amp!. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 446.
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negativa.
isiL 

Como bern lembra o Exmo. Ministro ROBERTO BAIOSO, 

em sede doutrinária, "todas as normas constitucionais, em major ou menor gr4u, sag 

dotadas de eficácia. Não faz sentido afirmar que uma norma, integrante do corpo da 

Constituição, apresente-se despossulda da capacidade de producão de quaisquer 

efeitos jurIdicos próprios; caso contrário, não se trataria de uma norma jurIdica".27 

0 efeito jurIdico mais comum é a possibilidade de aplicar-

se determinada norma diretamente, concretizando, no mundo dos fatos, aquilo que 

nela se dispôs, sem a necessidade de qualquer espécie de ação interveniente. "Ha 

normas constitucionais, entretanto, que não são capazes de produzir essa espécie de 

efeito sem a necessária intervenção do legislador; é o caso tIpico das normas 

constitucionais programáticas".28 Inobstante, a estas se reconhece uma eficácia 

negativa, pela qual serão considerados inválidos - ou revogados, caso anteriores 

A promulgacão da Constituição - todas as normas ou atos que o contravenham.29 

Pois bern: se todas as normas constitucionais, como 

normas de hierarquia superior, gozam destas eficácias como consequência de sua 

posição formal, as normas de direitos fundamentais gozam do reforco do art. 52, 

da CF/1988, segundo o qua! "as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundarnentais tern aplicaçao imediata". "Assim, tern-se, na maxima eficácia dos direitos 

fundarnentais, urn mandado constitucional que agrega a estas normas, para alérn das 

virtualidades de que desfrutarn por serem normas constitucionais, urn plus que 

determina aos poderes estatais o direcionamento de sua atuação no sentido de 

conferir-ihes maxima efic6cia".30 

Ern que pese a circunstancia de que a situação 

topografica do dispositivo poderia sugerir uma aplicacão da norma contida no art. 5°, 

§ 1, da CF/1988 apenas aos direitos individuais e coletivos (a exernplo do que ocorre 

27 BARROSO, LuIs Roberto. BenefIcio previdenciário: princIpio constitucional de proteço ao idoso: 
vedaçao do retrocesso. In: Revista de Direito da Associacao dos Procuradores do Novo Estado do Rio de 
Janeiro, n. 13, p. 67-75 2003. 
28 Id., ibid., p.71. 
29 BARCELLOS, Ana Paula de. Normatividade dos principios e o princIpio da dignidade da pessoa 
hurnana na Constituiçao de 1988. In: Revista de direito adnunistrativo, n. 221, p. 159-188, jul/set. 2000. 
° PINTO E NETTO, LuIsa Cristina. OprincIpio deproibiçao de retrocesso social. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2010, p. 122.
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corn o § 2° do mesmo artigo), o fato é que esse argumento nao corresponde_a 
I 1LML S5190OR au'l 

expressao literal do dispositivo, que utiliza a formulacao generica direitos e gat antias 
Ir	 44 

fundamentais", tal como consignada na epigrafe do Titulo II da Lex Suprema. Logo, o 

comando inserto no art. 5, § 1 2, da Constituição Federal deve ser interpretaclo 7 

de forma extensiva para alcancar todo o sistema dos direitos fundamentals, 

inclusive os direitos soclais de prestacão que dependem de uma atuacão 

positiva do Estado.31

Conjugando-se as consideracOes acima, conclui-se que "a 

cláusula gue proibe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua 

concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de 

natureza prestacional (como o direito a saüde), impedindo, em consequência, que os 

nIveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser 

reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese - de todo inocorrente na espécie - em 

que poilticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias 

governamentais".32

36. Quarta e finalmente, como fundamento da vedacão ao 

retrocesso social, traz-se a sua previsão expressa no art. 29 da Convencão Americana 

sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o qua] o Brasil a aderiu no 

ano de 1992 e aplicável ao ordenamento pátrio na forma do art. art. 52 , 2, da 

Constituição Federal:33

Artigo 29 - Normas de interpretacão 
Nenhuma disposição da presente Convenção pode ser 

interpretada no sentido de: 
a) permitir a qualquer dos Estados-partes, grupo ou indivIduo, 

suprimir o gozo e o exercIcio dos direitos e liberdades reconhecidos na 
Convenção ou limitá-los em major medida do que a nela prevista; 

b) limitar o gozo e exercIcio de qualquer direito ou liberdade que 
possarn ser reconhecidos em virtude de leis de qualquer dos Estados-
partes ou em virtude de Convençöes em que seja parte urn dos referidos 
Estados; 

Q excluir outros direitos e garantias gue são inerentes ao ser 
humano ou gue decorrem da forma democrática representativa de 

31 ZUBA, Thais Maria Riedel de Rezende. 0 direito previdenciário e o principio da vedaçao do 
retrocesso. Sao Paulo: LTr, 2013, p. 122. 
32 RE 581352/AM, Decisão do Ministro Relator. CELSO DE MELLO. Julgado em 24/09/2013, publicado 
em DJe-192 DIVULG 30/09/2013 PUBLIC 01/10/201. 

CF/1988, art. 5°, § 2°: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclueni outros 
decorrentes do regime e dos princIpios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
Reptiblica Federativa do Brasil seja parte".
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atos internacionais da mesma natureza 

37. No que tange ao alcance da vedaçâo ao retrocesso social, 

FELIPE DERBLI leciona que o mesmo funciona corno uma "garantia contra a ação 

erosiva do grau de concretizacão infraconstitucional de urn direito social fundamental 

definido em uma regra ou princlpio constitucional, praticada diretamente pelo 

legislador, ou mesmo indiretamente pelo titular do Poder Constituinte Reformador, 

atribuindo-se a esse direito social o status negativo jusfundamental e, corn isso, 

modalidades de eficácia jurIdica geralrnente atribuldas aos direitos de defesa". 

38. Destarte, ha "vedação ao legislador de suprimir, pura e 

simplesmente, a concretizacão de norma constitucional que trate do nücleo essencial 

de urn direito fundamental social, impedindo a sua fruição, sern gue sejam criados 

mecanismos eguivalentes ou compensat6rios".35 

39. Assim, "caso se resolva alterar a lei posta pelo Estado, tal 

mudanca nâo pode ser radical para fins de restringir direitos e garantias, por exemplo, 

mas terá de ser apresentada uma [nova] lei corn caráter deveras ampliativo, para fins 

de manter a paz social e resguardar o direito adquirido do cidadão, as garantias e 

direitos fundamentais previstos na Carta PolItica do pals.36 

40. Nessa linha de pensamento, em relação aos objetivos do 

aludido princIpio, torna-se possIvel estabelecê-los como os seguintes:37 

(i) Proibir a supressão e/ou a reduçâo, inclusive de forma 

indireta e obscura de direitos fundamentais em nIveis já 

alcancados e garantidos aos cidadãos; 

(ii) Evitar que o legislador ordinário venha a revogar integral 

DERBLI, Felipe. 0 PrincIpio da Proibiçao de Retrocesso Social na Consrituiçäo de 1988. Renovar: 
Rio de Janeiro, 2007, p. 86. 

Id., ibid., p. 86 
36 GARCIA, Sérgio Renato Tejada. 0 principio dci vedação de retrocesso nci jurisprudência pátriu, 
análise de precedentes do STF e dos TRF e da Turn2a Nacional de Unformizaçao. DisponIvel em: 

6/sergio_tejada.html>. Acesso em: 27/07/2015.. 
r MACHADO, ibid., p. 152.
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ou parcialmente urn ou mais diplomas legais (infra 

constitucionais) que ja se concretizaram a poVane 

efetivar os direitos fundamentais, limitan10 a 

reversibilidade dos direitos adquiridos; 

(iii) Proteger o catalogo dos direitos fundamentais sociais, 

sobretudo no seu 'nücleo essencial' da existência minima 

inerente ao respeito pela dignidade humana; e 

(iv) Invalidar qualquer norma, por inconstitucionalidade, que 

revoga uma norma infraconstitucional concessiva de urn 

-

	

	 direito sem que seja acompanhada de uma polItica 

equivalente, deixando assim urn vazio em seu lugar. 

Vii. DO RECONHECIMENTO PELA JURISPRUDENCIA DESTE PRETORIO 

EXCELSO DO PRINCIPIO DA "VEDAcAO DO RETROCESSO SOCIAL" 

COMO PARAMETRO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. 

41. Frise-se que, em mais de uma oportunidade, este E. 

Pretório manifestou-se pela existência, ainda que implIcita, do princIpio da vedaçao ao 

retrocesso social no ordenamento constitucional pátrio. 

42. Na ADI 3104/DF - na qual se debateu sobre 

aposeritadoria e violação de direito adquirido de servidores que ingressaram no 

servico püblico ate 16/12/1998 -, a Exrna. Ministra Relatora CARMEN LUCIA assentou 

que "( ... ) quanto ao princIpio da proibicão do retrocesso social, que este seria o caso se 

houvesse negativa no sistema constitucional brasileiro de ser extinta a possibilidade 

de aposentadoria, já que a aposentadoria é urn direito social que o constitucionalismo 

contemporâneo abriga, o que não aconteceu neste caso".38 

43. Nesse mesmo julgado, os Exmo. Ministros CARLOS 

BRITO, GILMAR MENDES e MARCO AURELIO deixararn evidente o papel fundamental 

Trecho do voto da Ministra CARMEN LUCIA. ADI 3104/DF. Relatora Ministra CARMEN LUCIA. 
Tribunal Pleno do STF. DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 Di 09-11-2007
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que possuem as cláusulas pétreas e o princIpio da seguranca jurIdica no sen
TRt&i. 

impedir o retrocesso dos direitos fundamentals. 

Nâo me parece lógico, ate porque urn dos sentidos das clusuIa 
pétreas é impedir a retrocesso. E garantir a avanço. Esse o sigrlifrcari 
Itimo de uma cláusula pétrea. A nova Constituiçäo traz uma 

conquista poiltica, social, econômica e fraternal, de que natureza 
for, e a petralidade passa a operar como uma garantia do avanço 
então obtido. Uma interdicâo go retrocesso.39 

( ... ) Talvez devêssemos tratar coma categoria geral a segurança 
jurIdica. Al, aparecem as espécies: direito adquirido, ato jurIdico perfeito, 
a coisa julgada e a própria idéla de seguranca jurIdica em sentido 
estrito.4° 

Pelo menos que se possa cogitar de urn mInirno de segurança 
jurIdica - o Estado está organizado para proporcionar aos cidadãos 
seguranca jurIdica.41 

44. Outra importante decisão desta Corte Suprema fol a 

consubstanciada no MS 24.875/DF, cujo objeto era o limite imposto aos proventos de 

aposentadoria de quatro Exmos. Ministros aposentados desta E. STF (Djaci Alves 

Falcão, Francisco Manoel Xavier de Albuquerque, Luiz Rafael Mayer e Oscar Dias 

Côrrea). No que tange ao princIpio em destaque, assentou o Exmo. Ministro CELSO DE 

MELLO:42

(... ) A cláusula gue prolbe o retrocesso em matéria social traduz, 
no processo de su p concretizaco. verdadeira dimensão negativa 
pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional, impedindo, em 
consequência, que as nIveis de concretizaçäo dessas prerrogativas, uma 
vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto nas 
hipóteses - de todo inocorrente na espécie - em polIticas compensatórias 
venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais" 

45. Na STA 175 AgR/CE - que dizia respeito ao direito a 

saüde -, em seu voto, o Exmo. Ministro CELSO DE MELLO repetiu a consideraçao acima 

Trecho do voto do Ministro CARLOS BRITO. ADI 3104/DF. Relatora Ministra CARMEN LUCIA. 
Tribunal Pleno do STF. We- 139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2907 
° Trecho do voto do Ministro GILMAR MENDES. ADI 3104/DF. Rclatora Ministra CARMEN LUCIA. 

Tribunal Pleno do STF. DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 
" Trecho do voto do Ministro MARCO AURELIO. ADI 31041DF. Relatora Ministra CARMEN LUCIA. 
Tribunal Pleno do STF. DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 	 - 
42 Trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO. MS  248751DF. Relator Ministro SEPULVEDA 
PERTENCE. Tribunal Pleno do STF. DJ  06-10-2006 PP-00033.

47
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e acrescentou:43
TRL&. sF ELEØL 

( ... ) Para alérn de todas as consideracOes que venho de fair, ha, 48 
ainda, Sr. Presidente, urn outro parârnetro constitucional que 4erecer 
ser invocado. RefIro-me ao nrincInio da nroibicão do retrocessb. 

sejam desconstituIdas as conguistas ja alcançadas pelo cidado ou 
nela formacâo social em gue ele vive consoante adverte autorizado 
magistério doutrinário ( ... ) 

46. Já no RE 581352 AgR/AM - no qual se debatia obrigacao 

estadual de atendimento de gestantes em maternidades -, além de praticamente 

40	 repetir as consideraçOes acima, o E. Pretório trouxe a baila precedente do E. Tribunal 

Constitucional Português ("Acórdãos do Tribunal Constitucional", vol. 3/95-131, 117-

118, 1984, Imprensa Nacional, Lisboa), no qua!, por sua vez, se assentou: 

Constituiçào impOe ao Estado a realizacäo de uma determinada tarefa - a criacão de 

uma certa instituicão, uma determinada alteraçâo na ordem jurIdica -, então, quando 

ela seja levada a cabo, o resultado passa a ter a proteccão directa da Constituição. 

0 Estado não pode voltar atrás, näo pode descumprir o que cumpriu, não pode tornar 

a colocar-se na situacäo de devedor. (...) Se o fizesse, incorreria em violaçao positiva 

( ... ) da Constituiç5o".44

47. Ainda digno de nota é o RE 598.212 ED/PR - o qual 

cuidava de implantaçao de defensoria p6b1ica no Estado do Paraná -, em que se 

consignou:45

No se rnostrará ilcito, contudo, ao Poder Püblico, criar obstáculo 
artificial que revele - a partir de indevida manipulaco de sua atividade 
financeira e/ou poiltico-administrativa - o arbitrário, ilegItimo e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o 
estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de 
coridiçöes materials mInimas de existência e de gozo de direitos 
fundamentals (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
lnformativo/STF n 9 345/2004), a significar, portanto, que se revela 
legItima a possibilidade de controle jurisdicional da invocaçäo estatal da 
cláusula da 'reserva do possIvel", considerada, para tanto, a teoria das 
"restriçOes das restriçOes", segundo a qual - consoante observa LUIS 

° Trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO. STA 175 AgRJCE. Relator Ministro GILMAR 
MENDES (Presidente), Tribunal Pleno do STF. DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010. 

Retirado do trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO. RE 581352 AgR/AM. Relator Ministro 
CELSO DE MELLO, Segunda Turma do STF, DJe-230 DIVULG 21-11-2013 PUBLIC 22-11-2013. 
'° Trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO. Al 598212 ED/PR, Relator Ministro CELSO DE 
MELLO. Segunda Turma do STF. DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-201
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FERNANDO SGARBOSSA ('CrItica a Teoria dos Custos dos Direitos", vol. 
1/273-274, item n. 2, 2010, Fabris Editor) - as Iimitacoesja
fundamentais, como o de que ora se cuida, sujeitam-se, em sesso 
hermenêutico, a uma exegese necessariamente restritiva, 

protecão go mInimo existencial (aue deriva do princIpio da 
dignidade da pessoa humana), na vedacão da orotecão insuficiente 
e, também, na nroibição de excesso. 

48. Encerrando este escorco jurisprudencial, traz-se ainda os 

recentes ARE 745745 AgR/MG 46 e ARE 727864 AgR/PR47 (ambos referentes a sañde), 

40	 nos quais este E. Pretório mais uma vez prestigiou o princIpio em referência como 

parâmetro de controle dos atos estatais. 

V.iii.	 DA APLIcAcA0 DO PRINCIPIO DA "vEDAcAo DO RETROCESSO SOCIAL" 

A MATERIA REGULADA PELAS DIsPOsIçOES AQUI IMPUGNADAS. 

49. E. STF, as disposicoes aqui objurgadas alteraram regras 

da pensão por morte, do auxIlio-doença, do seguro-desemprego, do abono salarial e do 

seguro-defeso. Sucede que tais benefIcios são direitos sociais constitucionais: 

•	 Pensão por morte pelo RGPS: arts. 201, V, 227 E 230 da 

CF/1988; 

•	 Pensão por morte pelo RJU: art. 40, § 2, e 79 da 

CF/1988; 

•	 AuxIlio-doenca pelo RGPS: art. 201, I, da CF/1988; 

S	 Seguro-defeso: art. 79, II e art. 201, III da CF/1988; 

•	 Abono salarial: art. 239, § 32 CF/1988; e 

•	 Seguro-desemprego: art. 79, II e art. 201, III da CF/1988. 

' ARE 745.745 AgRIMG. Relator Ministro CELSO DE MELLO. Segunda Turma do STF. DJe-250 
DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014. 

ARE 727864 AgR/PR. Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma do STF. We-223 
DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014
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50. Ora, como direitos sociais, estão inclusos no art. 6 2 da 

FF4
W"

50

L 
Constituição de 1988, dentro do capItulo "Dos Direitos Sociais' e inserido no 

relativo aos "Direitos e Garantias Fundamentais". 

51. Disto decorre a sua auto aplicabilidade assegurada pelo § 

1 2 do art. 52 da CF/1988 bern como a sua caracterizacão como cláusula pétrea, nos 

termos do art. 60, § 4, IV, da CF/1988. Outro efeito que pode ser extraldo de natureza 

de "direito social fundamental" dos mesmos, como exposto, é a vedacão ao retrocesso 

social.

52. Consequentemente, uma vez criadas as regras de 

prestacão de tais direitos pelo legislador irifraconstitucional (no caso, Leis n 

7.998/1990, n2 8.213/1991, n 2 8.112/1990 e 10.779/2003), a Constituicao passa a 

proteger a sua existência, como se já existissem a data da Lei Major. 

53. Corn efeito, "em se admitindo urna ausência de vinculaçao 

minima do legislador (assirn como dos órgãos estatais em geral) ao nücleo essencial já 

concretizado na esfera dos direitos sociais e das imposicôes constitucionais em 

matéria de justica social, estar-se-ia chancelando uma fraude a Constituiçäo, pois o 

legislador - que ao legislar em matéria de protecão social apenas está a cumprir urn 

mandamento do Constituirite - poderia pura e simplesmente desfazer o que fez no 

estrito cumprimento da Constituição. As tarefas constitucionais impostas ao Estado 

em sede de direitos fundamentais no sentido de criar certas instituiçOes ou serviços 

não o obrigam apenas a criá-los, obrigam-no também a não aboli-los urna vez 

criados".48

54. Entretanto, por meio das disposicöes aqui 

objurgadas, o Poder Executivo Federal segulu orientação diametralmente 

oposta. Recapitulando o teor das inovacôes ora objurgadas: 

48 SARLET, ibid., p. 119.
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I.

PENSAO POR MORTE PELO RGPS 

Antes Depois da MP n2 664/2014 

Independia de carência para ser concedido Em regra, exige urn perIodo de carên 'isa de 
24 contribuiçoes mensais 

o	 cônjuge/companheiro era beneficiário Em regra, o conjuge/cornpanheiro não terá 
independente	 do	 prazo	 de direito ao benefIcio se o casamento ou o 
casamento/união. inIcio da união estável tiver ocorrido ha 

menos de 02 anos da data do óbito. 

o valor era o mesmo da aposentadoria que 0 valor mensal corresponde a 50% do valor 
que o segurado recebia ou daquela a que da aposentadoria que o segurado recebia 
teria direito se estivesse aposentado por ou daquela a que teria direito se estivesse 
invalidez na data de seu falecimento. aposentado por invalidez na data de seu 

falecimento,	 acrescido	 de	 tantas	 cotas 
individuals de 10% do valor da mesma 
aposentadoria,	 quantos	 forem	 os 
dependentes do segurado, ate o máximo de 
cinco. 

A	 pensão	 por	 morte	 recebida	 pelo Em regra, é previsto urn prazo máximo de 
conjuge/companheiro era vitalIcia. duração do benefIcio variando de acordo 

corn a expectativa de sobrevida do viüvo no 
mornento do óbito do instituIdo. 

an& 

04 
1 

40

PENSAO POR MORTE AOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAlS ESTATUTARIOS 

Antes Depois da MP n2 664/2014 

Não havia prazo de carência Em regra, exige urn perIodo de carência de 
24 (vinte e quatro) contribuiçöes mensais 

o	 conjuge/companheiro era beneficiário Em regra, o cônjuge/companheiro não terá 
independente	 do	 prazo	 de direito ao benefIcio se o casamento ou o 
casamento/união. inIcio da união estável tiver ocorrido ha 

menos de 02 anos da data do óbito. 

o	 conjuge/companheiro	 do	 de	 cujus Em regra, é previsto urn prazo máximo de 
percebia a pensâo vitalIcia duraçâo do benefIcio variando de acordo 

corn a expectativa de sobrevida do viüvo no 
momento do óbito do instituIdo. 

AuxfLIo-D0ENçA PELO RGPS 

Antes Depois da MP n 2 664/2014 

Era	 devido	 ao	 segurado	 que	 ficasse 0	 segurado	 empregado	 receberá	 tal 
incapacitado por mais de 15 (quinze) dias beneffcio apenas ultrapassado 30 (trinta) 
consecutivos. dias	 de	 afastamento	 e,	 os	 demais
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segurados, a partir do início da 
incapacidade ou da data de entrab 
requerimento, se entre essas 	 atas	 52 
decorrerern mais de trinta dias 	 I

SEGURO-DESEMPREGO 

Antes Depois da MP n 9 665/2014 

Bastava que o trabaihador tivesse recebido (i)	 Para fazer a prirneira solicitacao do 
salários	 nos	 ültirnos	 06	 meses seguro-desemprego, o empregado terá que 
imediatamente anteriores a dispensa. ter trabaihado durante, no mInirno, 	 18 

(dezoito) meses antes do requerimento. 
(ii)	 Para o segundo requerirnento de 
seguro-desemprego,	 esse	 prazo	 mInirno 
será de 12 (doze) meses. 
(iii)	 A partir do terceiro requerimento, o 
prazo será de 6 (seis) meses. 

ABONO SALARIAL 

Antes Depois da MP n2 665/2014 

Tinha direito a receber este beneffcio o Será pago aos trabaihadores que tenham 
trabaihador	 que	 exerceu	 atividade percebido,	 de	 empregadores	 que 
remunerada ao menos 30 dias durante o contribuem para o Programa de Integracao 
ano percebendo rernuneração no valor de Social	 -	 PIS	 ou	 para	 o	 Prograrna	 de 
W 02 salários mInimos médios. Formação	 do	 Patrimônio	 do	 Servidor 

Püblico - Pasep, ate dois salários mInimos 
médios de remuneração mensal no perIodo 
trabaihado	 e	 que	 tenham	 exercido 
atividade	 remunerada	 ininterrupta	 por 
pelo menos cento e oitenta dias no ano-
base. 

SEGURO-DEFESO 

Antes Depois da MP n2 665/2014 

0 deferimento aos pescadores independia Para	 que	 o	 pescador tenha	 direito	 de 
de carência. receber	 o	 seguro-defeso	 é	 necessário 

aguardar urn perlodo de carência de 03 
(três) anos, contados do seu registro oficial 
como pescador profissional no Ministério 
da Pesca e Aquicultura. 

Era deferido durante o perIodo de defeso 0	 pagamento	 do	 seguro-defeso	 ficará
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de atividade pesqueira	 lirnitado a, no máximo, 05 meses, mesmo it 
que o perIodo de pesca 
superior a isso. 	 53 

55. Poder-se-ia argumentar em contrário que: (i) as 

disposicoes ora objurgadas não criaram urn vácuo normativo, mas minoraram Os 

benefIcios da pensão por morte, do auxIlio-doenca, do seguro-desemprego, do abono 

salarial e do seguro-defeso, tornando mais rIgidas suas condicoes de deferimento e (ii) 

as restriçöes foram impostas por razöes orçamentárias. 

56. No entanto, corn todas as vênias, tais obstáculo não são 

suficientes para resistir a pretensão de inconstitucionalidade ora veiculada. 

57. Primeiro, porque, como exposto, por força do princIpio da 

vedacao do retrocesso social, uma vez alcancado determinado nIvel de concretização 

dos direitos sociais, é proibido que sejam desconstituIdas as conquistas já alcancadas 

pelo cidadão ou pela formaçao social em que ele vive. "A progressividade da 

implantacão dos direitos sociais deve ser observada como uma constante evolucão e 

nunca urn retrocesso".49

58. Repita-se: por força do princIpio da vedação ao 

retrocesso, e inválida qualquer norma, por inconstitucionalidade, que revoga uma 

norma infraconstitucional concessiva de urn direito sern que seja acornpanhada de 

uma polItica equivalente. E, no caso, a regressão em destaque fol feita sem 

qualquer compensacão.

59. Acrescente-se que, na hipótese em debate, a 

cornpensacão em questão era premente por se estar no âmbito dos direitos da 

seguridade social, aplicando-se, pois, o § 5. 2 do art. 195 da CF/1988: 

Art. 195. ( ... ) 

§ 5 - Nenhum benefIcio ou serviço da seguridade social poderá 
ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total. 

SILVA, José Antonio Ribeiro de Oliveira e SARDA, Sandro. Apontamentos sobre a reducao de 
direitos previdenciários (MP 664/14) e ao seguro-desemprego (MP 665/14) - ou: nunca uma vaca tossiu 
tao alto e de forma tao inconstitucional". In https://www.sinait.org.br/?r=site/noticiaPrint&id=10474,  
acesso em 27/01/2015.
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60. Corn efeito, se nenhum benefIcio securitário poçle ser 
T&*J. 5'0W Eli 

criado ou majorado sem a correspondente fonte de custeio, contrario Iensu,
54 

nenhum benefIclo pode ser extinto ou minorado sern a correspondent 

diminuiçao na contribuiçào vertida. 

61. Quanto as alegadas restricoes orcarnentárias, näo se pode 

perder de vista que esta Suprerna Corte já decidiu que a "Administraçao não pode 

invocar a cláusula da 'reserva do possIvel' a fim de justificar a frustracao de direitos 

previstos na Constituiçâo da Repüblica, voltados a garantia da dignidade da pessoa 

humana, sob o fundamento de insuficiência orcamentária" 50 ou ainda, que "a cláusula 

da reserva do possIvel - que não pode ser invocada, pelo Poder Pñblico, corn o 

propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a irnplementaçäo de poilticas 

püblicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na 

garantia constitucional do mInimo existencial, que representa, no contexto de nosso 

ordenamento positivo, emanacão direta do postulado da essencial dignidade da pessoa 

humana".51

62. Não é demasia relembrar que os direitos constitucionais 

em destaque tratam diretamente do "mInimo existencial', entendido este como o 

'conjunto das condicoes primárias sociopolIticas, materiais e psicologicas, sem as 

quais nao se dotam de conteüdo próprio os direitos assegurados 

constitucionalmente".52

63. De qualquer forma, nao existe tal restrição 

orcamentária.

64. 0 tao propalado suposto deficit na Seguridade Social, 

decorre do saldo previdenciário negativo, obtido corn suporte no cálculo das receitas 

provenientes das contribuiçöes previdenciárias vertidas ao INSS sobre a foiha de 

salários e dernais contribuicoes (recolhidas pelo contribuinte individual e facultativo, 

por exemplo) deduzidas dos benefIcios previdenciários pagos pelo Regime Geral de 

° Al 674764 AgRIPI. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Primeira Turma do STF. DIVULG 24-10-2011 
PUBLIC 25-10-2011. 

ARE 639.337 AgR/SP. Relator Ministro CELSO DE MELLO. Segurida Turma do STF. DJe-177 
DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011. 
52 ROCHA, Carmen Lucia Anturies. 0 mInimo existencial e o princIpio da reserva do possIvel. In Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais, v. 5, jan/jun. 2005.
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Previdência Social.53  
TMML SUKM ao 

65. Sucede, além das coritribuicoes dos seg rdos, 55 [ 

propriarnente ditas, existem as contribuicoes sociais (CORNS, CLSS, entre outra ), 

são tributos que, embora corn destinação especIfica, são desviados da Seguridade 

Social.

66. Não se pode olvidar, ainda, da Desvinculacão das Receitas 

da União - DRU, criada pela EC n o 27/2000 e mantida ate os dias atuais corn base em 

sucessivas outras emendas constitucionais, que possibilita a desvinculação de 20% da 

arrecadacão de impostos e contribuicoes soclais. Ora, como os impostos já são 

desvinculados, conclui-se que o objetivo da DRU e desvincular parte das contribuiçoes 

sociais. Destaque-se, abaixo, o art. 76 da ADCT, corn redação dada pela EC 
no 

68/2011: 

Art. 76. Sâo desvinculados de órgão, fundo ou despesa, ate 31 de 
dezembro de 2015, 20% (vinte por cento) da arrecadaço da União de 
impostos, contribuicoes sociais e de intervenção no domInio econômico, 
ja instituldos ou que vierem a ser criados ate a referida data, seus 
adicionais e respectivos acréscimos legais. 

67. Corrigidas as inconsistências acima, dados recentes da 

Seguridade Social, em pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Auditores 

Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP (em anexo), ao analisar as receitas e 

despesas da Seguridade Social, demonstram, mate mati cam ente, de 2005 ate 2012, gue 

ha urn superávit e não urn deficit como o governo e a mIdia muitas vezes passam para 

a populacão. Por exemplo, em "2012, como nos anos anteriores, a Seguridade Social 

apresentou urn grande superávit em suas contas de receitas e despesas. Foram mais 

de R$ 78 bilhOes de saldo positivo".54 

68. Destarte, ainda que fosse em tese constitucionalmente 

possIvel de cogitação - o que se refuta aqui, frise-se -, tern-se que, na prática, o 

retrocesso irnposto pelas medidas ora objurgadas é desnecessário e inadequado para 

atingir-se a finalidade que justificou sua imposicão (aproveitamento pleno e otimizado 

SILVA, Augusto César Pereira da. As modificaçocs no bcncfIcio da pcnsäo por mortc e a flagrante 
inconstitucionalidade In httt) //www direitonct corn br/artios/cxibir/8918/As modificacoes no bLnLficjp_ 
da-oensao-por-morte-e-a-flagrante-inconstitucionalidade. Acesso em 27/01.2014. 

Associaçao Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil Análise da Seguridade Social 
2012 / Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e Fundação ANFIP de 
Estudos da Seguridade Social - Brasilia: ANFIP, 2013, P. 109,
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dos recursos disponIveis).  

56 /'jVI.

	

	 DAS	 CONSIDERAçOES	 ESPECIFICAS	 QUANTO 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS ALTERAcOEs DA 

CARENCIA DO SEGURO-DESEMPREGO: VIOLAcAO AO "PRINCIPIO 

DO RETROCESSO SOCIAL" E AO ART. 52, CAPUT E I E, AINDA, AO 

ART. 72, I E II E ART. 239, § 49 DA CF/1988. 

0

	

	 69.	 Els a redação do art. 32, I e II da Lei n 2 7.998/1990 (que 

regula o seguro-desemprego) antes e depois da ediçao da MP n 2 665/2014: 

Art. 32 Terá direito a percepção do seguro-desemprego o 
trabaihador dispensado sem justa causa que comprove: 

I tor rocobido salários do posoa jurIdica ou pcmoa fhica a cia 
oguiparada, relatives a cada urn dos 6 (scis) moses imediatamonto 
antcriorcs a data El  dispcnsa; 

I - ter recebido salários de pessoa jurIdica ou pessoa fIsica a ela 
equiparada, relativos: 

a) a pelo menos dezoito meses nos üitirnos vinte e quatro meses 
imediatamente anteriores a data da dispensa, quando da primeira 
solicitação; 

b) a pelo menos doze meses nos iiitimos dezesseis meses 
imediatamente anteriores a data da dispensa, quando da segunda 
soiicitação; e 

c) a cada urn dos seis meses imediatamente anteriores a data da 
dispensa quando das demais solicitacöes; (REDAçAO DADA PELO ART. 
1 2 DA MP N 2 665/2014). 

II ter side ornprogado do possoa jurIdica ou pessoa fIsica a cia 
oguiparada ou tor oxorcido atividado logalmonto reconhecida como 
autônoma, durante polo monos 15 (guinze) moses nos 61tirnos 24 (vinte 
o guatro) rncscs; 

Ii - (REVOGADO PELO ART. 42, II, "B" DA MP N9 665/2014). 
III - nao estar em gozo de qualquer benefIcio previdenciário de 

prestação continuada, previsto no Regulamento dos Beneficios da 
Previdência Social, excetuado o auxIlio-acidente e o auxIiio supiementar 
previstos na Lei n2 6.367, de 19 de outubro de 1976, bern como o abono 
de permanência em serviço previsto na Lei n 2 5.890, de 8 de junho de 
1973;

IV - não estar em gozo do auxIiio-desemprego; e 
V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente a 

sua manutenção e de sua familia. ( ... ) 

	

70.	 Pelo transcrito, antes da MP n° 665/2014, para que
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trabaihador demitido sem justa causa recebesse o seguro-desemprego bastava que ele 
1fitML 5JF	 1!1L 

tivesse recebido salários nos ültimos 06 (seis) meses imediatamerite anteriores data 
Fh	 571 

da dispensa.
CFOIW 

71. As alteraçöes empreendidas pelo art. 32 e 42, II, "b", da 

MP n 2 665/2014 no art. 32, I e II da Lei n 9 7.998/1990 tornaram mais rigidos os 

reuuisitos para deferimento do aludido benefIcio: 

(I) Para fazer a primeira solicitação do seguro-desemprego, 

o empregado terá que ter trabaihado durante, no rnInimo, 

18 (dezoito) meses antes do requerimento; 

(ii) Para o segundo requerirnento de seguro-desemprego, 

esse prazo mInimo será de 12 (doze) meses; e 

(iii) A partir do terceiro requerimento, o prazo será de 6 

(seis) meses. 

72.	 Pois hem: além do inconstitucional retrocesso social, a 

inovação em destaque afrontou os arts. 72, I e art. 239, § da CF/1988. Senão, vejarnos. 

73. Consoante exposto, o seguro-desemprego encontra 

previsâo expressa no art. 72, II e 201, III, da Carta Magna. 

74. Ocorre que não se pode perder de vista que o direito 

objetivo não e urn aglornerado aleatório de disposiçôes legais, mas urn organismo 

jurIdico, urn sistema de preceitos coordenados e subordinados, que convivem 

harrnonicamente. Deste rnodo, na advertência doutrinária do Exmo. Ministro LUfS 

ROBERTO BARROSO, o intérprete deve situar o dispositivo a ser interpretado dentro 

do contexto normativo geral e particular, estabelecendo conexOes iriternas que 

enlacarn as instituiçOes e normas jurIdicas (interpretacäo sistemática). 

75. Assim, em uma interpretação sisternática, a regulacào 

constitucional do seguro-desemprego passa necessariarnente pelo crivo de outras 

disposicoes magnas que também tratarn da protecão do trabaihador em face do 

BARROSO, LuIs Roberto. Interpretaçao e Apiicacao da Constituição. 6 a Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 136-140
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desemprego.	 ___ 
1Wk JF	 Elikk 

76. Neste diapasao, pertinente para a discussão a lem ança 58 

do art. 72, I, da CF/1988 (que previu, expressamente, a exigência de regulame taçã 

da vedação de dispensa arbitrária), bern como do art. 239, § 42, da mesma Carta (o 

qual previu a necessidade de instituição de tributação adicional das empresas cujo 

Indice de rotatividade seja superior ao Indice rnédio), disposicoes constitucionais 

ate hoje nao regulamentadas: 

Art. 72 São direitos dos trabaihadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem a meihoria de sua condicão social: 

I - relacao de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenizacão compensatória, dentre outros direitos; 

Art. 239 C... 

§ 42 0 financiamento do seguro-desemprego receberá uma 
contribuição adicional da empresa cujo Indice de rotatividade da força de 
trabalho superar o Indice rnédio da rotatividade do setor, na forma 
estabelecida por lei. 

77. E. STF, desde 1988, aguarda-se a regulamentacão da 

proteçäo contra as despedidas arbitrárias e do financiamento complementar do 

seguro-desemprego por empresas corn alto Indice de rotatividade, medidas que 

representariam urn caminho seguro e justo a reducao da rotatividade de rnão-de-obra, 

bern como a adoção de critérios adequados de financiamento ao programa do seguro-

desemprego.

78. No entanto, ao invés de cumprir o dever legiferante acima 

e resolver uma mora de 26 (vinte e seis) anos, a UNIAO, por meio do seu Poder 

Executivo, seguiu caminho diametralmente oposto, afastando-se do modelo 

constitucional corisagrado, adotando medidas precarizadoras dos direitos dos 

trabalhadores em situacão de vulnerabilidade social em razâo de desemprego 

involuntário, corn a ampliacão dos requisitos para recebimento do direito em comento. 

79. Corn todas vênias, ao assim proceder, o Poder 

Executivo Federal incorreu em flagrante inconstitucionalidade. 

80. A rigor, é facultado a legislacao infraconstitucional a
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possibilidade de alteracão dos requisitos de concessão do seguro-desemprego.  
I M MAW ELVIOM1 

81. Todavia, como reiterado ad nauseam durante a p4ente	 g je,__'fl 
peticao, sua validade constitucional encontra-se limitada ao princIpio da proibio 

retrocesso social, de forma que a nova legislacao não pode promover a drástica 

reduçao ou o completo esvaziamento da norma constitucional.36 

82. 0 debate sobre a redução do direito fundamental dos 

trabaihadores a protecào contra o desemprego involuntário está diretamente 

relacionado a elevada rotatividade da mão-de-obra no Brasil. 

83. A obra "Rotatividade e Poilticas Püblicas ao Mercado de 

Trabalho"57, editada pelo Departamento Intersindical de EstatIstica Estudos 

Socioeconômicos —DIEESE - em anexo -, aborda os problemas da protecão ao 

desemprego involuntário nos seguintes termos: 

0 mercado de trabaiho brasileiro sempre se caracterizou por 
elevadas taxas de rotatividade, o que revela que ha extrema flexibilidade 
para o empregador promover o rompimento do vInculo de emprego. A 
inexistência de mecanismos que lirnitem a demissão irnotivada; a baixa 
preocupação do empresariado corn o investirnento em qualificação para 
expressivos segmentos da força de trabaiho; a disponibilidade de urna 
vasta oferta de mao de obra desempregada ou ocupada de maneira 
precária e sem proteção laboral e social; a baixa escolaridade e a 
insuficiente formação profissional; a ocupação como meio de seleçao; a 
substituicao como meio de reduzir o custo do trabaiho são alguns dos 
fatores que explicarn esta dinâmica do mercado de trabaiho riacional. 

84. No tocante ao impacto da medida adotada pelo Governo 

federal em relaçao aos jovens, parcela bastante vulnerável do mercado de trabaiho, 

assim consignam os autores do citado estudo: 

As consideraçOes a seguir trazidas ate o final do presente capftulo da inicial são praticamente 
reproduçao de trecho as fis. 22-28 do jé citado artigo "Apontamentos sobre a redução de direitos 
previdenciários (MP 664/14) e ao seguro-desemprego (MP 665/14) - ou: nunca uma vaca tossiu tao alto e 
de forma tao inconstitucional", do Exmo. Juiz do Trabalho Juiz Titular da 6 a Vara do Trabaiho de 
Ribeirão Preto (SP), Dr. José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva, e do Exmo. Procurador do Trabaiho em 
Santa Catarina, Dr. Sandro Sardá, divulgado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, 
no sItio eletrônico https://www.sinait.org.hr/?r=site/noticiaPrint&id=10474,  acesso em 27/01/2015. Dada 
a completude da abordagem da matéria, toma-se a vênia da repetição quase literal do trecho. 
' Rotatividade e polIticas pdblicas para o mercado de trabalho / Departarnento Intersindical de EstatIstica 

Estudos SocioeconOmicos. Sao Paulo: DIEESE, 2014, P. 45. DisponIvel em: 
<http://www.dieese.org.br/livro/2014/livroRotatividade.pdf>. Acesso em 27/01/2015.

29 

SItES (9. 16, coujunto S casa 16, Lago So I, 1(rasilia/DF, CEP: 71640265



0

58 Ibidem, p. 97.

SHES QL 16, conjunto ,casa 18,

, SOLIDAQIEnADEA 

A baixa qualidade dos postos de trabaiho no Brasil, em 
grande quantidade oferecida aos jovens, corn condiç4 1L 
trabaiho ruins e baixo rendimento, jornadas am Ws e 6 ü 
inadequadas para combinar corn estudos, não so não inntiva 
a continuidade no posto de trabaiho, como acelera o oc 
rompirnento.58 

85. Para se ter idéla do impacto sobre os jovens, de se notar 

que o levantamento realizado pelo DIEESE relaciona a distribuição dos desligamentos 

segundo as faixas de tempo de emprego no Brasil, da seguinte maneira: 



Dispensas sem justa ca usa 

Fain '10	 a 153 17 18	 a	 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50	 a 64 65	 ou Total	 par 
Elàna 14 arws anos anos anos asos anos mas tempo	 de 

anos empra 
x 

Tempo 
as 
Etnpresa 

Ate	 2.9 41 85876 422.058 281.185 365.447 169.382 78.920 3.483 1.338.382 
meses 

3,0 a 59 48 18.040 508.100 374.578 504.788 248.283 117.702 5.311 1.774.850 
meses 

6 a 11,0 30 28.276 870.977 654.932 898.797 450.291 220.897 0.855 3.132.055 
meses 

12	 a 9 7.758 401271 332.398 453.706 223.069 109.891 5.253 1.525.364 
17.9 
meses 

18	 a 7 2.017 258.198 237.890 334.640 166.023 83.016 4.212 1.026.018 
239 
meses 

24	 a 8 325 381.535 508.929 797.670 41.280 221.534 13.181 2.342.482 
59.9 
meses 

50	 a 2 p 18.836 110.773 258465 157.602 93.770 7.575 643.832 
99 

meses 

120 0 0 51 3.048 62617 75.512 75.546 0.541 226.315 
meses 

osi rnas 

N Class 0 56 1.822 1.625 2.458 1.380 713 82 8.146 

Totail 145 73.407 2.864.706 2.506.367 3.674.56 1.908.822 1.001.989 58.4.83 12.087.514

t-onte: I3'.U1J - MIflI5flD 00 Iraaano e tmprego 

86. Ressalte-se que segundo as inforrnaçöes da Rais de 2013, 

ha urn expressivo contingente de demissOes sem justa causa (em tomb de 12 milhOes). 

Deste montante, aproximadamente 3,2 milhOes (25,9%), não tern acesso ao seguro-

desemprego, em razäo do rompimento da relacäo contratual antes da implernentacão 

de 6 meses, requisito anterior a edicäo da MP 665/14. 

87. A partir da MP 665/14, o contingente de beneficios 

nao-elegIveis para o percebimento do seguro-desemprego será ampliado para 8

61
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milhOes de trabaihadores, aproximadamente 64,4% do total das rescisöes sem 

ric
i 

ML SUPRO
justa causa que ocorrem no pals, residindo justamente neste aspecto fo a

 62 
grave inconstitucionalidade da norma que reduz de forma substancial o 1ireito 

humano fundamental previsto no art. 72, H, e 201, III da CF/1988. 

88. Vale dizer, aproximadamente 64,4% dos 

trabaihadores dispensados sem justa causa nao terão direito a receber o 

beneflcio do seguro-desemprego, garantido inclusive pela Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, corn a vigência da abominável regra da MP n° 665/2014 ora 

atacada.

89. A inconstitucionalidade decorrente da violacao do 

princIpio da vedacâo do retrocesso social resulta, pois, cristalina. 

90. Não se trata de vedar de forma absoluta eventuais 

alteraçOes legislativas em relação ao seguro-desemprego - que são, em princlpio, 

Ilcitas e amparadas constitucionairnente -, mas de denunciar a inconstitucionalidade 

de norma que obsta o exercicio de urn direito constitucional a imensa maioria dos 

trabalhadores, notadamente em relacão aos jovens desempregados. 

91. Estima-se que, corn a MP 665/14, aproxirnadarnente 80% 

dos jovens deste pals não terão mais acesso ao beneflcio do seguro-desernprego. A 

projecão consta da avaliação de estudo forrnulado pelo Prof. HELlO ZYLBERSTAJN, 

06	
professor de economia das relaçoes de trabaiho da USP, em matéria publicada do site 

Conjur59, verbis:

Mudanca na Previdência tira seguro desemprego de 80% dos 
jovens, diz economista. Quatro em cada cinco trabaihadores jovens 
deverão ficar sem acesso ao seguro-desemprego a partir da Medida 
Provisória que propOe mudanças no regime previdenciário e de direitos 
trabaihistas do pals. ( ... ) De acordo corn Zylberstajn, os nmeros do 
Ministério do Trabaiho mostrarn quo 80% dos trabaihadores jovens não 
completam 18 meses ininterruptos no mesmo emprego - coridicâo 
imposta pela proposta do governo para que o trabaihador tenha acesso 
ao auxllio. 

92. Corn efeito, os termos da MP 665/14, que triplicaram de 6 

DisponIvel	 em:	 <http://www.conjur.com.br/2014-dez-3 1/mudanca-previdencia-tira-seguro-



desemprego-80-jovens>. Acesso em: 18/01/2015.
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para 18 meses o requisito de vInculo de emprego para fins de percebirnento do
a 

seguro-desemprego, configurarn evidente discriminacão indireta contra
[,O,

vens
63 

trab aihadores.

93. Sobre a conceituação de discriminação indireta, assim 

tern se pronunciado a doutrina: "a discriminação indireta engendra seus efeitos por 

meio de previsoes, critérios ou práticas aparenternente neutros, mas que sejam 

suscetIveis de colocar em situação de desvantagem urna proporçäo substancial de 

membros qlle atendam aos aludidos critérios constitucionais defesos de 

discriminacào, descontados os casos em que tais previsöes, critérios ou práticas se 

mostrem apropriados e necessários, além de justificáveis por fatores objetivos 

legItimos".60

94. Demonstrado, portanto, que a MP 665/14 triplicou, de 6 

para 18 meses, a condicao de existência de vInculo de emprego, para fins de 

recebimento do seguro-desemprego - obstando o benefIcio a cerca de 80% dos jovens 

trabaihadores deste pals, grupo social com grande vulnerabilidade no mercado de 

trabaiho, em geral submetido a condiçoes de trabaiho bastante precárias -, não resta 

düvida quanto a inconstitucionalidade da inovacão legal destacada em face dos 

princIpios da vedacao do retrocesso social e da vedaçao de conduta discriminatória 

indireta, a qual afrontaria o princIpio da igualdade do art. 52, ca put e I da CF/1988. 

95. Sobre a relaçao entre vulnerabilidade social e 

desemprego involuntário assim restou consignado no já referido estudo do DIEESE: 

( ... ) Os dados do Gráfico 15 também demonstram que, entre os 
vInculos rompidos, ha urna prevalência de trabaihadores corn menor 
escolaridade, apontando que a rotatividade atinge rnais os que tern 
escolaridade mais baixa. Os dados da Tabela 8 (página 47) confirmarn 
que os desligados tern, em media, menor escolaridade, observando que o 
percentual de trabaihadores desligados corn ate o ensino médio 
incompleto é geralmente superior ao dos trabaihadores que continuarn 
ativos. 61 

60 RODRIGUES, Joâo Augusto. Discriminaçao indireta no trahaiho por motivo de raça e gCnero: urn 
enfoque a part ir das teorias da justiça distriburiva e da econoinia da discrirninação. Dissertaçäo 
(Mestrado). Programa de Mestrado e Doutorado em Direito, Centro Universitário de Brasilia (UniCEUB), 
p. 64. Disponivel em: 
<http://www.uniceub.br/media/I 88729/JoaoAugustoDiscri minacaolndiretalloTrabalho.pdf>. 
61 DIEESE, ibid., p. 45.
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96. Para os autores desse estudo, as soluçoes a serem 

adotadas não passam pela precarização de direitos sociais, mas pela redujao da 
Fa	 64/ 

	

rotatividade no mercado de trabaiho por meio de poilticas püblicas instituidoas de 	 / I 

direitos, como a regulamentaçao do art. 72, I, da CF/1988 ou a ratifica 

Convençào Coletiva 0 158 da OIT, verbis: 

A rotatividade é urn fenômeno que revela a alta flexibilidade 
existente para a contratação e demissão dos trabaihadores por parte dos 
empregadores privados e püblicos, quando estes contratam celetistas. A 
primeira medida, mais estruturante e corn outra concepçâo e polItica de 
relaçOes de trabaiho, seria a ratificacáo da Convenção 158 da 
Organização Internacional do Trabaiho (OIT), que trata de colocar 
limites a demissão imotivada. Não se trata de proibir a demissào, mas do 
colocar regras e lirnites, invertendo a lógica pela qual a força de trabaiho 
- o ser humano - é urn recurso ajustado segundo a necessidade exciusiva 
da produçäo e dos resultados operacionais das ernpresas. Essa 
ratificacao e a necessária regulamentacao em lei abriria o debate sobre 
urn novo patamar para as relaçOes sociais de produçäo no Brasil. 62 

97. Sobre os problemas afetos ao financiamento do seguro-

desemprego, sugere o DIEESE:

a promoção de urn debate püblico sobre a regularnentacao do 
"adicional de rotatividade", conforrne previsto no artigo 239 da 
Constituiçäo Federal. Neste sentido, cabe ressaltar que o estudo, além de 
mostrar a diferenciaçäo setorial da rotatividade, tambérn revelou forte 
concentraçäo da rotatividade em urn pequeno nümero de 
estabelecimentos que informarn a Rais. Além disso, cerca de 53% dos 
desligamentos ocorridos no decorrer dos Ultirnos anos concentrararn-se 
em 20 famIlias ocupacionais, praticamente as mesmas. A segunda 
alternativa aqui apresentada refere-se a eliminação da DRU como forma 
de aportar a parte dos recursos da arrecadacão do PIS/Pasep que tern 
sido destinada ao Tesouro Nacional. A continuidade do crescimento das 
despesas, ainda que o forte impacto deste crescimento tenha ocorrido na 
década passada, pode colocar em risco a funçâo constitucional de 
financiar o desenvolvimento através dos aportes ao BNDES, bern como 
limitar o papel do MTE na promoção de poilticas püblicas voltadas para a 
qualificacao, intermediacäo e geração de renda, ou seja, do suporte e de 
meihoria do mercado do trabalho brasileiro. E, por ültimo, causa 
preocupação o impacto da desoneracäo fiscal promovida pelo Simples 
Nacional, sobre a base de arrecadação do PIS/Pasep, ampliando a perda 
de receita já imposta pela DRU. A mensuração dos impactos desta 
desoneração na receita do FAT depende de entendimentos corn os 
órgäos responsáveis polo controle e pela arrecadação fiscal. 63 

('2 lbide;n,p. 126. 
Ibidem, p. 74.
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98. No tocante a existência de fraudes na concessão do 
PEkL !JP9 LEflL 

seguro-desemprego, anota o DIEESE:
65 

Resta saber se a elevacão da rotatividade, indicada anterio_rnente 
deve-se ao aumento da fraude no seguro-desemprego - estin ulait d 

urna salda oculta do posto de traba1ho para acurnular o benefIcio - ou se 
de fato, reflete uma dinârnica ocupacional que afeta prioritariamente 
alguns segmentos do mercado de trabalho. Ou seja, é o trabaihador 
conivente corn a rotatividade, ou ele surge corno "vItima" de urna 
dinâmica que caracteriza algurnas ocupaçöes e trabaihadores corn alguns 
atributos especIficos? Os dados apresentados nos outros estudos 
indicados e resurnidos acima indicam que a segunda hipótese se 
aproxima rnais da realidade social braslleira.64 

99. Ou seja, mais uma prova cabal de que o retrocesso em 

destaque - como todos os aqui combatidos - é inadequado para as finalidades 

orçamentárias postas como justificativa para sua imposiçäo. 

VII. DAS c0NsIDERAcOEs ESPECIFICAS QUANTO A 

INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS ALTERAçOES DA 

CARENCIA ABONO SALARIAL: vIoLAcAo AO "PRINC1PIO DO 

RETROCESSO SOCIAL". 

100. Eis a redação do art. 92, caput e I da Lei n° 7.998/1990 

(que regula o seguro-desemprego e o abono salarial) antes e depois da edição da MP 

n 9 665/2014:

Art. 9 0 E do	 no valor do abono salarial asogurado o recobimonto 
data do aos urn 5alário mInimo vigonto na 

crnprcgados quo:
respective pagarnonto, 

I	 do o quo contribuom para tonharn porcobido, 	 empr-egaEler-es 
Prograrna do Forrnaçdo do Prograrna do Intcgraç5o Social (PIS) ou para 

Pntrimnin ji g Sp rvicl g r Pi'ihlirg 1Pn'en.
o 

ate 2 1doi)	 alários rnInirnos

Art. 9Q E assegurado o recebimento de abono salarial anual, no 
valor máxirno de urn salário minimo vigente na data do respectivo 
paganiento, aos ernpregados que: (REDAçAO DADA PELO ART. 1 2 DA 

MP W 664/2014). 

Ibidem, p. 74..
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I - tenham percebido, de empregadores que contribuern para o 
Programa de lntegraçäo Social - PIS ou para o Programa de 
Patrimônio do Servidor Ptiblico - Pasep, ate dois salários nilnimos 
médios de remuneração mensal no perIodo trabaihado e clue 4iham 66 f 
exercido atividade remunerada ininterrupta por pelo menos 4ento 
oitenta dias no ano-base; e (REDAçAO DADA PELO ART. 1 2 DA MP N-	

/ 664/2014). 

II - estejam cadastrados ha pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de 
Participaçâo PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador. 

101. Enfim, como já adiantado, houve urn aumento do perlodo 

mInirno de exercIcio de atividade remunerada para que o trabaihador tenha direito a 

perceber o abono salarial, de 30 para 180 dias ininterruptos. 

102. Consoante nota do DIEESE especIfica sobre as mudanças 

provocadas pela MP 0 665/201465 - tarnbém ern anexo -, "ao lirnitar o direito ao 

Abono Salarial aos trabaihadores que mantiveram vInculos formais por pelo menos 

seis meses e pagar o restante de forma proporcional, a nova regra reduz seu pñblico 

alvo, excluindo cerca de 9.94 milhöes de trabaihadores desse direito 

constitucional e pagando ao restante urn valor inferior ao que é pago atualmente. 

Apenas os trabalhadores que se mantiveram no emprego pelo perlodo dos 12 meses - 

o que corresponde a aproximadamente 35% do total daqueles que antes tinham esse 

direito - receberão o mesrno que anteriorrnente. Para o Governo, a economia será de 

R$ 8,45 bilhöes, praticamente metade do gasto atual". 

103. Destarte, a redução dos gastos corn o abono salarial terá 

impactos sobre a população mais vulnerável, que é a mais afetada por algumas das 

caracterIsticas mais perversas do mercado do trabalho brasileiro, como a rotatividade 

elevada e baixos salários. "Para se ter urna ideia, 43,4% dos trabaihadores formais 

permanecem por rnenos de seis meses nurn mesmo emprego e rnais da metade - 

54,8% -ganhavam, em 2013, ate dois salários mInirnos".66 

104. Cristalina, pois, a inconstitucionalidade da alteraçào 

perpetrada, configurando inconstitucional retrocesso social, atingindo diretamente o 

c0NsIDERAcOEs SOME AS MEDIDAS PROVISORIAS 664 B 665 DE 30 DE DEZEMBRO DE 
2014/ Departamento Intersindical de EstatIstjca Estudos Socioeconômicos. São Paulo: DIEESE, 2015, p. 
15. 

Ibidein., p. 09.
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nñcleo essencial do art. 239, § 32 da CF/1988.
1tAL SWEWR E1EJ1cL 

67 

VIII. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA REDuçA0 DO lAIM' 

DA PENSAO POR MORTE PELO RGPS PARA 50% DO SALARIO DE 

BENEFICIO, ACRESCIDO DE 10% PARA CADA DEPENDENTE POR 

vIoLAcAo AO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE (ART. 52, LIV, 

DA CF/1988). 

105. Eis a redaçao do art. 75 da Lei n 2 8.213/1991 antes e 

depois da edição da MP n 2 664/2014: 

Art. 75. 0 valor monsal da ponso por morto ser-6 do corn por 
conto do valor da aposontadoria quo p sogurado rocebia ou daquola a 
quc ton g dircito cc cstivccsc aposentado per invalidoz na data do scu 
falecimento, observado o dispocto no art. 33 desta Lei. (Rodacâo dada 
pola Lei n o 9.528, do 1997) 

"Art. 75. 0 valor mensal da pensão por morte corresponde a 
cinquenta por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia 
ou daquela a que tenia direito se estivesse aposentado por invalidez na 
data de seu falecimento, acrescido de tantas cotas individuais de dez por 
cento do valor da mesma aposentadoria, quantos forem os dependentes 
do segurado, ate o máximo de cinco, observado o disposto no art. 33. 

§ 1 2 A cota individual cessa corn a perda da qualidade de 
dependente, na forma estabelecida em regulamento, observado o 
disposto no art. 77. 

§ 22 0 valor mensal da pensäo por morte será acrescido de parcela 
equivalente a urna itnica cota individual de que trata o caput, rateado 
entre os dependentes, no caso de haver filho do segurado ou pessoa a ele 
equiparada, que seja órfão de pal e mae na data da concessão da pensão 
ou durante o perIodo de rnanutençäo desta, observado: 

I - p limite máximo de 100% do valor da aposentadoria que o 
segurado recebia ou daquela a que teria direito Se estivesse aposentado 
por invalidez na data de seu falecimento; e 

II - o disposto no inciso II do § 2 Q do art. 77. 
§ 3 9 0 disposto no § 2 2 näo será aplicado quando for devida mais 

de uma pensâo aos dependentes do segurado" (REDAçAO DADA PELO 
ART. 1 DAMP N9 664/2014). 

106. Destarte, antes da MP n° 664/2014, o valor da pensão 

por morte pelo RGPS era o mesmo da aposentadoria que o segurado recebia ou 

daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu 

falecimento. Em suma, era 100% do salário-de-benefIcio.
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107. Corn a redaçäo conferida pelo art. P da MP 0 66412014 
TL	 ELI 

ao art. 75, caput e § 1 2 da Lei n2 8.213/1991, o valor mensal da pensão por morte 
Fh	 68 

corresponde agora a 50% do valor da aposentadoria que o segurado rece Ia 

daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu 

falecimento, acrescido de tantas cotas individuais de 10% do valor da mesma 

aposentadoria, quantos forem os dependentes do segurado, ate o máximo de cinco. 

108. 0 novel art. 75, § 2 2 da Lei 0 8.213/1991 prevê uma cota 

"extra" de 10% caso o beneficiário da pensAo por morte seja filho do segurado (ou 

pessoa equiparada a filho) e órfâo de pal e mae (ou se tome órfão de pal e mae 

durante o recebimento da pensao). 

109. 0 claro retrocesso social já foi objeto de consideraçoes 

rias linhas anteriores. Importa aqui destacar a desproporcionalidade da restrição 

imposta.

110. Segundo os dados constantes do anuário do INSS de 

2013, "o valor médio dos benefIcios apresentou urn crescimento de 8,0% no ano, 

passando de R$ 914,28 em 2012 para R$ 987,54 em 2013. 0 valor médio dos 

benefIcios urbanos foi 56,97% maior que o dos benefIcios rurais, respectivamente, R$ 

1.064,52 e R$ 678,19"67.

111. Na prática, por conta da inovação em destaque, a imensa 

00 maioria das pensôes por morte no Brasil terá o seu valor limitado a urn salário 

mInimo, ainda que se trate de famIlias corn elevado n(imero de dependentes, posto 

que, repita-se, segundo dados do próprio INSS, o valor médio de pagamento dos 

benefIcios no Brasil gira em tomb de R$ 987,54. 

112. "Sendo assim, na imensa maioria dos casos o que o 

governo federal fez fol limitar todos os benefIcios de pensão por morte ao valor 

do salário mInimo".68

113. Evidente, portanto, a inconstitucionalidade da alteracão 

em destaque quanto a pensão pelo RGPS, porgue claramente desproporcional. 

67 DisponIvel em: <http://www.previdencia.gov.br/aeps-201 3-secao-i-beneficios-subsecao-aJ>. Acesso 
em: 16/01/2015. 
68 SILVA e SARDA, ibid., p. 13.
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114. Quanto a sua origem, o princIpio da proporcionalidade 
U*L SIJISW Eli 

desenvolveu-se na Alemanha, inicialmente como lirnitacão a discricionar edade 
Fh	 69 

administrativa. A partir da segunda metade do século XX, corn a Lei Fundamei tal dela 11 

Bohn, a proporcionalidade passou a ser considerado urn lirnite tambérn ao legislador: 

o princIpio da reserva legal passou a ser lido como princ Ipio da reserva da lei 

proporcional. 69

115. Na tentativa de dar mais substância ao aludido princIpio, 

a doutrina alemà o decompôs em três subprincIpios, quais sej am:7° 71 

S (1) Adeguação, a qual exige que as medidas interventivas 

adotadas se mostrern aptas a atingir os objetivos 

pretendidos; 

(ii) Necessidade, o qual impöe a verificaçäo da existência de 

rneio menos gravoso para a consecuçâo dos objetivos 

pretendidos; e 

(iii) Proporcionalidade em sentido estrito, consistente na 

ponderaçao entre o onus impostos e o benefIcio trazido 

para a constatação se a medida adotada e ou não legItima. 

116. Inobstante sua origem alemã, este E. Pretório já 

consolidou o entendimento de que o princIpio da proporcionalidade teria previsão no 

ordenarnento pátrio, corn sede material na disposicao constitucional sobre o devido 

processo legal (art. 52, LIV, da CF/1988). 72 

117. Ora, ao limitar na prática o beneffcio de pensão em quase 

toda a totalidade dos casos ao valor do salário mInimo, independentemente do 

nümero de dependentes, corn todas as vênias, a inovacão atacada irnpôs onus 

inadequado e desproporcional em sentido estrito, atingindo diretamente o nücleo 

BARROSO, LuIs Roberto. Curso de Direito Gonstitucional Conreinporâneo: os conceitos 
fundwnentais e a construçdo do novo modelo. 03 a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 279. 
70 BARROSO, Curso de Direito ..., p. 281. 
' MENDES, COELHO e BRANCO, ibid., p. 330/332. 

72 MENDES, Gilmar Ferreira, COELHO, Inocêncio Martires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de Direito Constitucional. 2 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 329.
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essencial do direito fundamental em questão. Mais uma inconstitucionalidade a - 

somar as já expostas. 	
70/ 

IX. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA EXIGENCIA DE 

UNIAO/CASAMENTO POR NO M1NIMO 02 (DOtS) ANOS E DA 

REDucA0 DO TEMPO DE DURAçAO DO BENEFICIO DE PENSAO POR 

MORTE, DE ACORDO COM A EXPECTATIVA DE VIDA DO CONJUGE, 

PELO RGPS E PELO RJU: VIOLAçAO AO PRINC!PIO DA IGUALDADE 

(ART. 52, CAPUT E I, DA CF/1988). 

118. Eis a redação dos arts. 74e 77, § 1°, 2 2 , III e IV, 5 2 , 6 L) e 

7 2 da Lei n 9 8.213/1991 antes e depois da ediçao da MP n 2 664/2014: 

Art. 74. A pensão por morte será devida act conjunto dos 
dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 
data: (Redacäo dada pela Lei n 9 9.528, de 1997) 

I - do óbito, quando requerida ate trinta dias depois deste; 
(Incluldo pela Lei n 2 9.528, de 1997) 

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no 
inciso anterior; (IncluIdo pela Lei n 2 9.528, de 1997) 

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida. (lncluIdo 
pela Lei n2 9.528, de 1997) 

§ 12 Não terá direito a pensão por morte o condenado pela prática 
de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. 
(ACRESCENTADO PELO ART. 1 Q DAMP N 2 664/2014). 

§ 2 2 0 cônjuge, companheiro ou companheira näo terá direito ao 
benefIcio da pensão por morte se o casamento ou o inIcio da união 
estável tiver ocorrido ha menos de dois anos da data do óbito do 
instituidor do benefIcio, salvo nos casos em que: 

I - o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior act 
casamento ou act inIcio da união estável; ou 

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado 
incapaz e insuscetIvel de reabilitaçào para o exercIcio de atividade 
remunerada que Ihe garanta subsistência, mediante exame medico-
pericial a cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o 
casamento ou inIclo da união estável e anterior act óbito. 
(ACRESCENTADO PELO ART. 12 DA MP N 2 664/2014). 

Art. 77. A pensäo por morte, havendo mais de urn pensionista, 
será rateada entre todos em parte iguals. (Redacão dada pela Lei 
n° 9.032, de 1995) 

§ 1 0 Rovortorá em favor dos domais a parto daquolo cujo 
diroito C ponsCo cessar. (RodacCo dada pela Lei n o 9.032, do 1995).
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§ 1 2 A cota individual cessa corn a perda da qualidade_de 
dependente, na forma estabelecida em regularnento, 
disposto no art. 77. (REDAcAO DADA PELO ART. 12 DA MP N9 
664/2014).	 71 

§ 2 2 A parte individual da pensâo extingue-se: 	 (Redaco 
dada pela Lei n 2 9.032, de 1995) 

I - pela morte do pensionista; (IncluIdo pela Lei n 9 9.032, de 
1995)

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmäo, de 
ambos os sexos, pela emancipaçäo ou ao completar 21 (vinte e urn) 
anos de idade, salvo se for inválido ou corn deficiência intelectual ou 
mental que o tome absoluta ou relativamente incapaz, assim 
declarado judicialmente; (Redacäo dada pela Lei n 2 12.470, de 2011) 

III para o pensionista inválido pela ccssaco da invalidcz c 
para o pcnsionizta corn dcficiência intcicctual ou mental, polo 
levantamento da interdiço. (Redaco dada pela Lei n° 12.170, do 
2011)

III - para o pensionista inválido pela cessacão da invalidez e 
para o pensionista corn deficiência mental, pelo levantamento da 
interdição; e (REDAçAO DADA PELO ART. 1 2 DA MP N2 
664/2014). 

IV - pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo 
côrljuge, companheiro ou companheira, nos termos do § 59• 

(ACRESCENTADO PELO ART. 1 9 DA MP N 2 664/2014). 

§ 39 Corn a extincão da parte do 61timo pensionista a pensäo 
extinguir-se-á. (Incluldo pela Lei n 9 9.032, de 1995) 

§ 49 A parte individual da pensão do dependente corn 
deficiência intelectual ou mental que o tome absoluta ou 
relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, que exerça 
atividade remunerada, será reduzida em 30% (trinta por cento), 
devendo ser integralmente restabelecida em face da extincão da 
relaçäo de trabalho ou da atividade empreendedora. (Incluldo pela 
Lei n 9 12.470, de 2011) 

§ 59 0 tempo de duracao da pensào por morte devida ao 
cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive na hipótese de que 
trata o § 2 2 do art. 76, será calculado de acordo corn sua expectativa 
de sobrevida no momento do óbito do instituidor segurado, conforme 
tabela abaixo: (ACRESCENTADO PELO ART. 1 2 DA MP N9 
664/2014).

Expectativa de sobrevida a idade x do
Duraçao do benefIcio de pensâo por morte 

cônjuge, companheiro ou companheira, em
(em anos) 

anos (E(x)) 

55 < E(x) 3 

50 < E(x) :^ 55 6 

45 <_E(x)_5_50 9 

40<E(x)!^45 12
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35<E(x)540	 15	 _____________ 

E(x) :^ 35	 vitalIcia
Fit	 72 

§ 62 Para efeito do disposto no § 5o, a expectativa de soljrevid 
será obtida a partir da Tábua Completa de Mortalidade - am 1bus us 

sexos - construlda pela Fundaçäo Instituto Brasileiro de Geografia e 
EstatIstica - IBGE, vigente no momento do óbito do segurado 
instituidor. (ACRESCENTADO PELO ART. 12 DA MP N2 664/2014). 

§ 7 2 0 cônjuge, o companheiro ou a companheira considerado 
incapaz e insuscetivel de reabilitacäo para o exercIcio de atividade 
remunerada que ihe garanta subsistência, mediante exame medico-
pericial a cargo do INSS, por acidente ou doença ocorrido entre o 
casamento ou inIcio da união estável e a cessaçäo do pagamento do 
benefIcio, terá direito a pensao por morte vitalIcia, observado o 
disposto no art. 101." (ACRESCENTADO PELO ART. 10 DA MP N2 
664/2014). 

119. Por sua vez, eis a redação do art. 217 da Lei n° 

8.112/1990 antes e depois da ediçào da MP n° 664/2014: 

Art. 217. Sào beneficiários das pensOes: 
I vitailcia: 
a) o cônjugc; 
b) a possoa dosquitada, separada judicialmento ou divorciada, 

corn perccpção dc pcnsao alimcntIcia; 
c) p companhoiro ou companhoira dosignado quo comprovo união 

cstávcl corno cntidado familiar; 
d) a rno o o pai quo comprovom dopondCncia cconômica do 

scrvidor; 
o) a possoa dosignada, major do 60 (sossenta) anos o a possoa 

40

portadora do doficiência, quo vivarn sob a dopondência oconômica do 
scrvidor; 

II tcmporria: 
a) as filhos, ou onteados, ate 21 (vinto o urn) anos do Wade, au, so 

inválidos, cnquanto durar a invalidcz; 
b) o monor sob guarda ou tutela atC 21 (vinto o urn) anos do idade; 
c) p irmäo órfão, ate 21 (vinte o urn) anos, o o inválido, onquanto 

durar a invalidez, quo comprovorn dopondCncia oconôrnica do sorvidor; 
d) a pessoa designada quc viva na dcpcndCncia cconôrnica do 

sorvidor, ate 21 ('into o urn) anos, ou, so invClida, enguanto durar a 
invalidcz. 

I - o cônjuge; 
II - o cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato, corn 

percepção de pensão alimentIcia estabelecida judicialrnente; 
III - o companheiro ou companheira que comprove união estável 

como entidade familiar; 
IV - Os filhos ate vinte e urn anos de idade, ou, se iriválidos, 

enquanto durar a invalidez; 
V - a mae e o pai que comprovem dependéncia econômica do 

servidor; e 
VI - p irmào, ate vinte e urn anos de idade, ou o inválido ou que
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tenha deficiência intelectual ou mental que o tome absoluta ou 
relativamente incapaz, enquanto durar a invalidez ou a 
estabeleça a dependência econômica do servidor; (REDAçAO DADA 
PELO ART. 39DAMPN9664/2014).	 7	 I, 

tratam as alIncas "a" c "c' do incise I dcstc artigo cxclui dessc direito us 
dcrnais bcncficiários rcfcridos nas almncas "d" e "c'. 

§ 1 2 A concessão de pensäo aos beneflciários de que tratam os 
incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. 
(REDAçA0 DADA PELO ART. 32 DA MP N9 664/2014). 

§ 2 1 A conccsso da pcnsäo tcmporária aos bcncficiários dc guc 
tratam as alIncas "a" c "b' do incise II dctc artigo cxclui dcssc dircito os 
demais bcncficiários refer-ides nas aline-as "c' c 

40 § 2 A concessâo de pensäo aos beneficiários de que trata o inciso 
V do caput exclui us beneficiários referidos no inciso VI. (REDAAO 
DADA PELO ART. 32 DAMP N9 664/2014). 

§ 39 Nas hipóteses dos incisos I a III do caput: 
I - o tempo de duração da pensão por morte será calculado de 

acordo corn a expectativa de sobrevida do beneficiário na data do óbito 
do servidor ou aposentado, conforme tabela abaixo: 

Expectativa de sobrevida a idade x do cônjuge, 
companheiro ou companheira, em anos (E(x))

Duracão do benefIcio de pensão por rnorte (em 
anos) 

55<E(x) 3 

50<E(x):555 6 

45<E(x):550 9 

40<E(x)!545 12 

35<E(x):540 15 

E(x) 15 35 1	 vitalIcia

go II - o cônjuge, companheiro ou companheira nào terá direito ao 
benefIclo da pensao por morte se o casamento ou o inIcio da união 
estável tiver ocorrido ha menos de dois anos da data do óbito do 
instituidor do benefIcio, salvo nos casos em que: 

a) o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao 
casamento ou inIcio da uniäo estável; ou 

b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira for considerado 
incapaz e insuscetIvel de reabilitacão para o exercIcio de atividade 
rernunerada que lhe garanta subsistência, mediante exame medico-
pericial, por doença ou acidente ocorrido após o casarnento ou inIcio da 
união estável e anterior ao óbito, observado o disposto no parágrafo 
t'inico do art. 222. 

III - o cônjuge, o companheiro ou a companheira quando 
considerado incapaz e insuscetIvel de reabilitacão para o exercIcio de 
atividade rernunerada que ]he garanta subsistência, mediante exame 
médico-pericial, por doenca ou acidente ocorrido entre o casamento ou 
inIcio da uniào estável e a cessação do pagamento do benefIcio, terá 
direito a pensão por morte vitallcia, observado o disposto no parágrafo 
ünico do art. 222. (ACRESCENTADO PELO ART. 6 2 DA MP N2 

664/2014).
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§ 4Q Para efeito do disposto no inciso I do § 32, a expectativa de 
sobrevida será obtida a partir da Tábua Completa de 
ambos os sexos - construlda pela Fundacäo Instituto Brasil 

s,

	 de
Geografia e EstatIstica - IBGE, vigente no momento do óbito do sIvidor 
ou aposentado. (ACRESCENTADO PELO ART. 6 DA MP N2 664/4014).gr	 --

§ 52 0 enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante 
declaraçâo do segurado e desde que comprovada a dependência 
econômica na forma estabelecida no Regularnento. (ACRESCENTADO 
PELO ART. 62 DA MP N2 664/2014). 

120. Destarte, antes da MP n 2 664/2014, no âmbito do RGPS e 

do RJU, no caso do beneficiado conjuge/companheiro, a pensão era vitalicia e devida 

pouco importando o prazo de casamento/unio. 

121. Agora, por conta das inovaçOes ora combatidas, em 

ambos os regimes, para a pensão a ser concedida a cônjuge/companheiro do de cujus: 

(i) Exige-se que a união tenha ocorrido ao menos de (02) 

dois anos da data do óbito do instituidor do benefIcio, 

excetuado os casos: (v.i) o óbito do segurado seja 

decorrente de acidente posterior ao casamento ou ao 

inIcio da união estável ou (v.ii) o conjuge/companheiro 

for considerado incapaz e insuscetIvel de reabi1itaço 

para o exercIcio de atividade remunerada que ihe garanta 

subsistência, por doenca ou acidente ocorrido após o 

casamento ou inIcio da união estável e anterior ao óbito; 

(ii) E previsto urn prazo máximo de duracao do benefIcio de 

pensão por morte, variando de acordo corn a expectativa 

de sobrevida do viüvo no momento do óbito do 

instituIdo, a ser obtida a partir da Tábua Completa de 

Mortalidade construIda pelo IBGE. 

122. Permissa yen/a, além do claro retrocesso social edilhado 

nas linhas anteriores, as restriçOes em destaque violarn o art. 52 , caput e I da Lei Major. 

Senão, vejamos;
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123. 0 art. 52, caput e I da CF/1988 determina que todos so
WR El TCL 

iguais perante a lei. E o princIpio da isonornia. Como bern esclareceu a xmo. 75 

Ministro GILMAR MENDES, em feito processado nesta E. Corte Suprerna, "o posjulado 

geral de igualdade tern ampla aplicação entre nos, não se afigurando possIvel limitar o 

seu alcance, em princIpio, as pessoas naturals, ou restringir a sua utilização a 

determinadas situaçOes ou atividades".73 

124. Por forca do aludido princIpio, "todos os iguais em face da 

lei também o são perante a Administração Püblica. Todos, portanto, tern o direito de 

receber da Administracao PiThlica a mesmo tratamento". ' No entanto, "é pacIfico a 

entendimento segundo a qual em certas hipóteses podem ser impostas condiçöes e 

feitas determinadas exigências em funcão do interesse püblico que as desiguale. 0 que 

não pode é favorecer alguém, excluindo outros de urn dado benefIcio; discriminar por 

discriminar".75

125. Neste vies o mestre CELSO ANTONIO BANDEIRA DE 

MELLO, leciona que "as discriminaçoes são recebidas como compatIveis corn a 

cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe urn vInculo de correlacao 

lógica entre a peculiaridade diferencial acoihida por residente no objeto, e a 

desigualdade de tratamento em função dela conferida, desde que tal correlação não 

seja incompatIvel corn interesses prestigiados na Constituição".76 

126. Pois bern: no caso em espécie, as restricöes ora em 

destaque discrirninam por discriminar, sem qualquer correlação corn interesse 

prestigiado pela Carta Magna. 

127. Prirneirarnente, a MP n 2 664/2015 acabou por instituir 

casamento/união estável de prirneira categoria (acirna de 02 anos), corn pleno 

usufruto de todos as direitos, inclusive os de natureza previdenciária, e de outra banda 

uniöes de segunda categoria (menos de 02 anos), sern o pleno exercIcio de todos os 

Trecho do voto do Exmo. Ministro GILMAR MENDES na ADI 1351/ DF. Tribunal Pleno do STF. 
Relator Ministro MARCO AURELIO. DJ  30-03-2007 PP-00068. 

GASPARINI, Diogenes. Disponibilidade de Caixa do Poder Pcjblico. In CARDOSO, José Eduardo 
Martins (et al) (coordenadores). Direito Administrativo Econômico. São Paulo: Atlas, 2011, p. 907-929. 

Id., ibid., p.912. 
76 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Conteádo JurIdico do Principio da Igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Maiheiros, 2000, p. 17
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direitos, como os de Indole previdenciária.77 Corn todas as vênias, trata-se de 
[WfiLW SVROR aL1 

distincao claramente arbitrária, verdadeira aberração jurIdica repudiad pelo
76 

art. 52, caput e I da CF/1988.
L 

128. 0 mesmo pode ser dito quanto a nova previsão de urn 

prazo máxirno de duracao do benefIcio de pensão por morte: 

Expectativa de sobrevida a idade x do 
cônjuge, companheiro ou companheira, 

em anos (E(x))  

Duração do benefIcio de pensão por 
morte (em anos) 

55 <E(x) 3 

50 < E(x) 15 55 6 

45 <E(x) < 50 9 

40 <E(x) :5 45 12 

35 <E(x) :5 40 15 

E(x) :5 35 VitalIcia

129. A tabela acima cria variaçöes de tempo do benefIcio sem 

qualquer justificativa objetiva ou razoável, apenas corn o intuito de reduzir os gastos 

governamentais. "Outrossim, observados os termos da MP, salvo meihor juIzo, uma 

viüva corn 39 anos de idade faria jus ao benefIcio tao somente por 15 anos, cessando 

sua pensão por morte aos 54 anos de idade, justamente na idade em que mais 

precisaria de protecão social por meio de benefIcios previdenciários".78 

Iko
X. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA CARENCIA DE 24 

MESES PARA A PENSAO POR MORTE PELO RGPS E PELO RJU: 

vIoLAçAo AO PRINCIPIO DA IGUALDADE (ART. 59, CAPUT E I, DA 

CF/1988). 

130. Corn todas as vênias, as mesrnas ponderacoes quanto ao 

princIpio da isonornia feitas no tópico acirna obstam a recérn instituIda carência de 24 

meses para pensöes por morte pelo RGPS (arts. 25, IV e 26, I, II e VII da Lei n2 

SILVA e SARDA, ibid., p. 07. 
78 1d, ibid., p.9.
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8.213/1991 corn a redacao dada pelo art. 1 2 da MP n 2 664/2014) e pelo RJU dos 

servidores federals (novel art. 215, paragrafo ünico, corn a redação dada pelo ar4 

MP 0 664 de 30/12/2014), mesmo corn a exceção prevista para o caso do serado 

que estava em gozo de auxIlio-doenca ou de aposentadoria por invalidez ou se a morte 	
^-

-- -/  

decorreu de acidente do trabaiho, doenca profissional ou do trabalho. 

131. Afinal, não ha qualquer motivaçäo jurIdica ou fática que 

justifique que, a partir de 01/03/2015, subitamente, restem desamparadas famIlias 

dos trabaihadores brasileiros que tenham ate então contribuIdo por ate 12 ou ate 

mesmo 23 meses. 

Xl.	 DA LIMINAR

132. Os arts. 10 e 11 da Lei n 9.868/1999 admitern a 

possibilidade de deferimento de medida cautelar no bojo da acão direta de 

inconstitucionalidade por decisâo da maioria absoluta deste E. Supremo Tribunal 

Federal.

133. A concessão de cautelar está condicionada a satisfação de 

certos requisitos relativamente a existência do (a) fumus boni iuris, ou seja, a 

plausibilidade jurIdica dos fundamentos invocados e do (b) periculum in mora, isto é, 

da possibilidade de dano irreparável ou de difIcil reparação decorrente da demora da 

decisão final. 79 E. STF, nos autos em epIgrafe, estão presentes os dois requisitos. Senão, 

vejamos.

134. 0 fumus boni furls decorre da solidez das razöes de 

direito trazidas nas linhas anteriores. Corn todas as vênias, restou devidamente 

demonstrado:

(i) A inconstitucionalidade formal dos dispositivos ora 

objurgados, por afronta ao art. 62, caput da CF/1988, 

pois não ha objetivamente qualquer urgência a justificar 

CUNHA JUNIOR, Dirley da. ArgUiçao de Descumprimento de Preceito Fundamental. In DIDIER FR, 
Fredie (org.), AçOes constitucionais. 3' Ed. Salvador: JusPODIVM, 2008, p. 491-554.
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a veiculacao da matéria das disposicoes aqui impugnadas 
i	 aci 

por meio de medida provisória (no caso, MPs n 2 564 e
78 

665 de 2014); 

(ii) A inconstitucionali dad e material das inovacöes trazidas 

pelos dispositivos atacados, por violacão ao "princIpio da 

vedação do retrocesso social" - de vigência reconhecida 

por este E. Pretório -, porquanto desconstituIram "as 

conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formaçäo 

social em que ele vive" 80 no que se refere aos direitos 

sociais fundamentais de penso, auxIlio-doença, seguro-

defeso e, especialmente, seguro-desemprego e abono 

salarial; 

(iii) A inconstitucionalidade material por violacão a isonomia 

das discriminaçoes inovadoras quanto ao perlodo de 

carência, ao tempo de casarnento/uniäo estável e ao 

prazo do benefIcio por expectativa de vida para fins de 

pensào por morte no RGPS e no RJU; e 

(iv) A desproporcionalidade da reduçao do valor da pensão 

por morte do RGPS pra 50% do valor aposentadoria e 

cota de 10% por dependente, porque, na prática, a 

maioria das pensOes por morte no Brasil terá o seu valor 

limitado a urn salário mInimo. 

135. Do mesmo modo, corn todas as vênias, também 

demonstrado o perigo da demora a justificar provimento cautelar. 

136. Primeiramente, não se pode perder de vista que a 

discussão ora posta gira em torno da efetivação de direitos sociais, inclusos pelo art. 6 

da Constituição de 1988, dentro do capItulo "Dos Direitos Sociais" e inserido no tItulo 

relativo aos "Direitos e Garantias Fundamentais". 

° Trecho do vow do Ministro CELSO DE MELLO. STA 175 AgR/CE. Relator Ministro GILMAR 
MENDES (Presidente), Tribunal Pleno do STF. DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010,

4$ 
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137. Disto decorre a sua autoaplicabilidade assegurada Ee l o § 
I TBM Sio-AM U 

1 2 do art. 52 da CF/1988 bern como a sua caracterização como cláusula pétra, nos
79 

termos do art. 60, § 49, IV, da CF/1988. 

138. Destarte, a discussão ora posta passa diretamente 

por preceitos fundamentals da Carta da Repiiblica, cuja importância por SI SO 

torna premente o posicionamento desta E. Corte Suprema. 

139. Em outras palavras: permissa venia, a própria 

inconstitucionalidade aqui trazida, em tese, já é por si urgente. 

S140. Acrescente-se a isso as peculiaridades do caso ora 

trazido, que apenas reforçam tal urgência. Esciarece-se. 

141. Consoante exposto, considerando-se as inovacOes 

jurIdicas ora atacadas no âmbito do seguro-desemprego e "tomando-se os mesmos 

dados da Rais 2013, observa-se que o contingente de trabaihadores que nâo teriarn 

direito ao benefIcio do seguro-desemprego aumentaria para 8,0 milhöes, ou seja, 

64,4% do total de desligados":8' 

TAB ELA 2 
Nümero de vinculos tormais, segundo tempo de emprego e 5etor de atividade 

econômica - Brasil 2013 (regra nova) 
Setor de atividade Menos de 18 18 meses ou Total 

meses (b) mais 

Extralva mineral 25.231 22.514 47.745 

lndstha de transfomiaco 1.222.382 933607 2155.989 

Servicos industriais de utilidade püblica 39.734 29.177 66.911 

Conslruc5o Civil 1.682.506 352731 2.035237 

Conlércic 1.820.816 1.160.244 2.981.060 

Serviços 2.534.732 1.601.421 4.136.153 

Administracäo PCthlica 285.285 166.108 451.393 

Agropecuária, extracovegetal. cap e pesca 418.219 180.606 598.825 

Total	 . 8.028-905 4.446.408 12.475.313 
Font e: PATE

'
 Rais 

Elaborao: DIEESE

142. Por sua vez, considerando as inovacoes quanto ao abono 

salarial, a nova regra reduz seu püblico alvo, excluindo cerca de 9,94 milhOes de 

trabalhadores desse direito constitucional e pagando ao restante urn valor inferior ao 

81 c0NsIDERAc0Es .... DIEESE, p.5
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que é pago atualmente:82

TABELA5 
Estimativa do impacto da Medida Provisôria 665/2014 sobre o abono salarial 2013120 

Método de cIcuIo do abono	 Meses trabaihados	 Trabaihadores Valores a pagar corn abon 

6	 2.140.628 774.907.336,0 
7	 1.917.903 809.994.367,0 
8	 1.761.704 650.315.797,3 
9	 1.659.140 900.913.020,0 (A) Novo

10	 1.507.832 909.725.306,7 
11	 1.361.756 903.752.065,3 
12	 15.912.269 11.520.482.7560 

Total	 28.261.232 16.670.090.648,3 
(B) Atuol'	 1 ou mais	 44.868.475 32.484.775.900,0 

(C) Pblico identificado no método atual 2	 23.974.964 17.357.888.416,0 

(D) P(iblico identificado no método nova (A'C)/B 	 14.032.405 8.907.482.515,8 
Absoluto (0-C)	 -9.942.579 -8.450405.900,2 Iiflpacto	 Relativo (%)	 -41,5 -48,7 

Fonte: R.is 2013- Ministno do Trbao e En,veo 
E1aboaç.8	 DIEESE 
Not.s: 1 Nio forani relirados do calcuto 05 traba a'es cadastrados no PSPasep a menos de ohm anos; e Os meses trabalhados 
foram c.*ulados cons roeses fechados. Essas inlib;Zes ocorreram deido a própna base, R,3i5, acarretanoo aurriento no nümero de 
Irobaihadores no cáuIo. 
2 PCjblico i6entificado em 2013 que Iee direito ao Abono em 2014, fomecido pelo Codefat nesse esto	 considetados todos Os 

cnthos para ter diFelt) aoAbono 
3 Valores considerndo todos critéros de seIeço da medida proesSra H&12014

143. Concessa venia, está claro que a manutenção da legislação 

ora objurgada pelo tempo de trâmite da presente acão dará contornos de permanência 

a situacào acima de deterioraçäo do próprio nücleo essencial dos direitos sociais em 

referência. 

XII.	 DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS. 

144. Ante o exposto, E. STF, o SOLIDARIEDADE pede e requer: 

I,	 0 conhecimento da presente ADI, porquanto preenchidos seus 

pressupostos de admissibilidade; 

II. Na forma dos arts. 10 e 11 da Lei n 2 9.868/1999, o deferimento 

de medida cautelar, para suspender imediatamente a eficácia 

dos dispositivos ora objurgados; 

82 Ibidein, p. 8-9.
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III. Caso nào deferido o pedido (II), que a Nobre Relatoria imprima 
T#L nmw Eli 

A presente ADI o rito sumário do art. 12 da Lei n 2 9.868V1999
81 

em face da relevância da matéria e de seu especial sign1ficado 
I - 

para a ordem jurIdica e polItica do pals; 

IV. Qual seja o rito a ser adotado - o sumário do art. 12 da Lei n2 

9.868/1999 ou o ordinário do referido diploma -, sejarn 

solicitadas inforrnaçôes a Nobre Presidência da Repñblica, 

órgão do qual emanou os dispositivos normativos guerreados 

(art. 6 2 da Lei 0 9.868/1999); 

V. Decorrido o prazo das informaçöes, seja determinada a oitiva 

sucessiva do Exmo. Advogado-Geral da União e do Exmo. 

Procurador-Geral da Repüblica (art. 8 2 da Lei n 2 9.868/1999); 

VI. Após o devido processo legal, no mérito, a procedência da 

presente AD], para que sejam declaradas inconstitucionais, corn 

caráter vinculante, erga omnes e efeitos ex tunc as seguintes 

disposiçOes editadas pela UNIAO FEDERAL: 

• Art. 1 2 da MP n 9 664 de 30/12/2014, na parte ern que 

conferiu nova redação aos art. 25, IV, art. 26, I, II e VII, art. 

60, caput, § 39 e 49, art. 74, § 2, art. 75, art. 77, § 1, 22, 

III e IV, 52 , 62 e 79 da Lei Federal 0 8.213/1991; 

• Art. 32 da MP 0 664 de 30/12/2014, na parte em que 

acrescentou o paragrafo ünico ao art. 215 e conferiu nova 

redacao ao art. 217, § § 39, I, II e 49 da Lei Federal n9 

8.112/1990; 

•

	

	 Art. 6, II, "b" e "c", da MP n 9 664 de 30/12/2014, que 

revogou o art. 59 e o art. 60, § 1 2 da Lei n 9 8.213/1991; 

•	 Art. 1 2 da MP n 9 665 de 30/12/2014, na parte em que 

conferiu nova redacao aos art. 32, I e ao art. 92, Ca put e I, 

da Lei Federal n 2 7.998/1990;
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S	 Art. 2 2 da MP n2 665 de 30/12/2014, na parte eJn gue 

	

I Ti*L	 E 

acrescentou o art. 1, § 7 9 e conferiu nova redacâo ao art.
82 

2, § 2, I, da Lei Federal n 2 10.799/2003; e 

S

	

	 Art. 4, II, "b" da MP n2 665 de 30/12/2014, na parte em 

que revogou o art. 32, II, da Lei Federal n2 7.998/1990. 

145. Os ora subscritores declaram a autenticidade das cópias 

ora juntadas, sob as penas da lei. Requer-se que as publicaçoes sejam feitas em nome 

de TIAGO CEDRAZ, OAB/DF 23.167, sob pena de nulidade. 

146. Dá-se a causa o valor de R$ 100,00 (cern reals), para fins 

fiscais.

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

BrasIlia/DF, 29 de janeiro de 2015. 

p.
	

TIAGO CEDRAZ
	

RODRIGO MOLINA R. SILVA 
OAB/DF n2 23.167
	

OAB/DF n928.438 

VALERIA BITTAR ELBEL
	

ANGELA OLIVEIRA BALEEIRO 
OAB/DF n 2 35.733
	

OAB/DF n2 23.353 

ALYSSON SOUSA MOURAO
	

CAROLINE LACERDA 
OAB/DF n 2 18.977
	

OAB/DF n2 42.238
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MINTJTA DE CONTRATO
86 

INSTRtJMENTO PARTICULAR DE CONTRATO PARA A 

ExEcuçAo DE SERVIOS DE ZELADORIA , QtJE 

ENTRE SI FAZEM A SOLIEDARIEDADE E A 
FIRMA B2B ADMINIsTRAçA0 E SERVIOS GERAIS 
LTDA

1rtrumeuuo 
, ocrtador do CNPJ sob 

N°18.532.307/0001-07 , •:.ui:ir:iic CONTRATANTE, e de outro 
Thdo a B2B ADMINIsTRAçA0 E SERVICOS GERAIS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o N o 02.666.633/0001-39, derorninada CONTRATADA, tern 
justo e acertado urn contrato de prestacào de serviços de 
/ELADORIA , para A SOLIEDAPIEDADE na QL 16 conjunto 05 CASA

	

$ LAG() SUL , em Brasilia, Disur .	 •, OuT scra 

CLAUStJLA PRIMEIRA:	 I I .	 I1dO,	 3 

	

ZEDORIA,	 Vedorai. 

DEcLARAçA0 

	

rJ:ssa	 Empresa	 mantérn 
fiscaiizaço durane	 o1	 virte e quatro horas)	 para a
fiscahizacão dos trabaihos que estAo sendo executados no 

ORr1)I	 OJ

2.



thtI 
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SERVIOS DE ZELA.DORIA DIIJBNA 

Peverào ser exec u-, durante 
Oh (OTTO) horas innterruco.as, finals cie sernana d a s 8:00 as 
12:00 e cornpreendendo todos os servicos de zeladoria. 

- Controlar o acesso de pesoas a casa, identificando, 
registrando a encam:nharido a seus destirioS visitanteS e 
fornecedores uiic: I za:h,	 rrir hindu a entrada rta	 residência 

dos demais. 

B - Concrolar entrada de arc :endas a voumes de qrande porte, 
comunruancu prev:amert& arcs prorcetáriOS a locara OS. 
C Corrtroiar a entrada, a sada a os horarios de rnudanças, 
não permitindo oue ocorram sem previa autorizacao do sindico, 
e registrando as ocorrências em livro próprio. 

D - Cuidar para qua as portas, portOes, janelas e outras vias 
de acesso da residéncia permariecam sempre fechadas, examinar 
as instalacOes elétricas e hcdrAulicaS, adotando as medidas 
necessáriaS para evitac roubos, 	 ncêndics, accoenteS a outrOS 

s i n i St r 0 S. 

BReceher ccrresnondénclar urn qera.L e encornendas de pequeno 

porte, cal.ocando-as nas caixas de correspor.dènciaS individuaiS 
ou entregando-as err mãos quando necessärlO. 

F -	 ixi 1 ar aos, loon: onarics, quar:Jc colicitado, na carga a 
Jar:	 TcccL:-c	 •j:.:-

C - - Observar us rrnuLeiras, cornando :ruvidenCiaS err caso de 
ficarem pernanentemente acesas. 

H	 Manter sob sua responsabitidade as chaves das depeflcleflcias
da casa , so permitindo o acesso de pessoas autorizadas. 

I	 --

 

Exec ,-, tar a	 ronda	 das areas nornuns a do estacionameflto 

inrerrrc da casa	 ,	 evitancio a prenenca de pessoaS nào 
aurorizadas cc em atirudes sospeiras nestas areas, hem corno 0 

'- ) —' 2 
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Alrevsk de quaraquer pear: as no autorizadas ou criancas 
ri p ru:	 o, rrrr	 spar a e cbsr aque pa a
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1
de cod ed 

uus carrirnhues ua	 ,	 :a:nraarscaue asS ronteiners

nertencenres a casa 

1 Comunicar imediatamente ao respcnsável ou a seu 
substituto codas as alteracoes ou irregularidades constatadas 
no curso dos servipos e eventos sob sua responsabilidade 

Irli fornecer Jardineiro ama nez nor née, 	 Eiscineiro duas vezes 

nur	 semana,	 Lavagen	 :L.	 - .:r	 wqwss,	 :ietizaqãc, 

desra.: zaqo, a rada	 6 r:eses. 

SERVICOS DE ZELADORIA. 

serv:çi::s	 a	 scram	 executados 

seguerr a	 •descra:to e oeriodirdaie ahaixo referidas, nas area 

cornuns e guar:iva, assirn entendidas:	 pisos,	 as respectivas 

paredes, as lixeiras e contêiners, os escritórios, a 
ze1ador a, os sanitàr.izS, nas caixas d' aqua e o teihado, as 

caihas e Os iardins, efrs :ando a manutenqào e a limpeza das 

ferraments	 e	 macu: us	 existenres,	 hem	 assim	 do

estacronamer-tos enrerno 

CLAXJSULA PRIMEIRA: 	 Os services obietocleste contrato serão 

executados per on profsstona1	 t.reinado,	 composta do

seql:.::e 

PARAGRAFO PRIMEIRO: - s far::izndrios a disposicäo da Casa, 
receaerào da CONTRATADA, a cada 06 (seis) meses para a 
execuqão dos serviç:cu, a aeguinte uniforrne individual, de 
prirneira qudlluacie a coodrc.Lonado a aprovaco da CONTRATANTE: 

/ 

/	 3 
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:;	 Oc o0rroha 

CLAUSULA SEGUNDA:
 CONTRATANTE, o flUIflèLO de 

empregados poderá ser cumenrado ou diminuidc, chrigandO-Se a 
CONTRATADA a atender a solicitacãO, desde que formalizada pelo 
CONTRATANTE, sendo o vaior do presente contrat.O alterado, 

prcporcicflaIfl en' t0, corn base no preço hornem da proposta, em 

f pç	 oo : oe 
rode emp Erados one resulta r o estabelecidO 

CLAUSULA TERCEIRA: - C empreg3do trabaLnarri unitormizado corn 

veroa prCpr: a ia (TONTRATADA a usara carteira de identificacao 

PO Cc efliLJd, 
deverido porrarSe de acordo corn as normas de 

ooa ccndu:a Moral a protisSiofla. Seguir a orientacãO do 

sindico on adrniristradcr quer:r as normas funcionais e de 

CLAUSULA QUARTA:	 Curt..	 CONTRATANTE, recusar a 

pCcs000a 
do cnprcgSOC di CONTRATADA nue se apreSente 

rmpofltUa_f1ente on corn acarénc u InC enacia, hem corno ihe é 
facuitado exigir a suhstituicäO do empregado que manifeSte 
falhas funcionaiS, quanto a disciplifla, a solicitude, a 
urntueii-ClaOe, ao cuidado, a discricào e a eficieflCi& devendO a 

CONTRATADA implement-ar em ate 24 (vinte e 
quatto) horas taiS 

uleraTOPS	
Quaiquer s-ibstitu:câo prouramada serä comunicada 

ac 0 1ndi ci ror urteoedCfloia 
ruin (mu de 01 ( lima) semafla 

CLAUSULA QUINTA: - Correrfi por exciusiva conta do CONTRATADA, 

rodos os en orqas trabah.1St&S, previdenCidr1os
	 tributCrioS, 

recur oar ios,	 inclusive	 13	 salCrio,	
férias,	 ECTS,	 PIS,

0OOS e event no is nden: zaçOes de seus empregados. 

PARAGRAFO UN1CO: - 0 CONTRATANTE no C respOflSCVCl subsidiario 

1	 cc	 ,	 :uh-tlnitdS,	 nc::L	
on particulares 

Ft	 CONTRATADA	 a	 integral 

resperisahilidade poi eventucis crédiocs isi oriundos, bern 
assim a oorigacàO de ressarclr a CONTTANTh por todo e 
qnalquer desembolSo que esta eventualmeflte venha a efetuar, a 

t itulo
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CLAUStJLA SEXTA: - Ic CONTRATADA wGrewekiali a tanura e a 
P1 sc-a	 da ore	 ap'c dc' s so:v çs a cada 33 (tririta) dias se do 
q:e a CONTRATANTE etet::ara o paqarnent:o ate o	 dia 10 0 (W)	 90 

do més s n useqden 7 e, ecc:s i c  onado ac fornecirnento do copies, m 
duas vies, do toda a docurnentaão e regintrne funcionais as 
empregados designados pare o condorninic, en especial dos 
comprovantes do recoihimento do rOTS, tIPS, folha de ponto e 
dos contra-cheques dos tunc.:onarlos lotados na case. Acaso nào 
seja fornecicia	 d'.:urTncaçdic•, pcdera a C)NTRATANTE reter as 
pagamenros	 err	 rorccss.s,	 dooenjenternentEl	 do	 quaiquer 
no :	 sa'	 °ONTRR:A3A Os Ind ilzaçr polo atraso. 

CLAUSULA SETIb4Asos materials de limpeza necessários 	 a
conservacão sorlo ffor:ecics pela CONTRATADA scm nenhum 
acrésc:imo	 a	 CONTRATANTE. A CONTRATADA compromete-se a
utilizar somente producs innfansivos a sadde humane e não 
agressivos	 sos	 rnaréri.as	 e	 eqnparrerc'Tos	 do	 condomInio, 
assumindo	 a	 responsabi taade	 oxo) mca	 pcI	 eventusis 
desemboisos	 dci	 imputados	 a	 CONTRATANTE,	 bern	 assirn 
comprometerdo-se ac forneocmentc completo de EPIs 
(Equipamertos do Pro:opdo I:dlvc0.:a1 acs empregados, na fora 
ca Lcqislccsiac 

CLAUSULA OITAVA: - C piussoo cor.cratc C Intransferivel, nào 
podendo sec son- ripreitadoss serviços nele austados. 

CLAUSULA NONA:	 A CONTRATADA, oh ga-sc coLrlqlr, em ate 03 
(trCs das Utee, :,:1. as ahas tie servico pessoal 
cornunicadas por escnico; nIdo o fa:endo, paqarS urna multa de 2% 
(dois par ceicto), sabre o valor da fatura correspondente ao 
mCs da faiha, a qual poderá ser retida pela CONTRATANTE 
indepencientemeflte de aviso. 

CLAUSULA DECIMA -	 C	 presente contrato vigorará	 por	 12	 (doze) 

moses,	 a convar so	 data	 da	 assinatura, oodendo	 ser	 prorrogado 

na	 ccr•ven dnc cc:	 portee ,	 our quaisr SUCCSSVOS periodos 

PARAGRkFO UNICO - A auséncia do manifestacào des partes sabre o 
ntc -lnLerese na pro ri.:cqaçCo, imp! icarC na prorrOgacO 
automat ica dc CONTRATO. 

CLAIJSULA DECIMA PRIMEIRA -	 :rc	 o	 sos	 rroLes	 querra	 rescrndir 

o	 contrato	 c:	 n.r	 r.:.r.s :ntorcsse	 no	 pr.osrogaçCc do	 mesrno, 

deverá	 comun icar	 a	 cc utla parte	 corn	 a	 antecedCricia minima de 30 

(trinta)	 dies	 scm	 a sosessidade	 do	 firn da	 vigência 

contratual.

5 
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CLAUSULA DECIMA	 SEGtJNDA:	 - osn 	 1 roc1i.rrpiênci 

C1uSUi.0 cant rot.uai,	 9caossequrada	 a	 parte	 prejudicadaO	 91 

direito	 de rescindi:	 este	 car.t rota, sem a	 anus	 do	 paament a 

que	 so retere	 a	 :.ausn 1 o anterior,	 ndependente d 

nnerpeiacoa :.ilal	 0..	 O?.0T c	 a I a 	 scm	 quo	 assista a 

ctro	 aorta ana	 qner	 ro 2	 raclornaç'ã0	 on	 p eddo de

indenizoc2o. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: 	 0 C0NTRATANTE pagará A CONTRATADA7 

pela execuçAo dos serviços obeto deste contrato a quantia 

mensal de R$ 3.905. 78 (Trés mu, novecentos e cinco reais e 

setenta e oito centavos) . 0 valor sera reajustado c-uando 
houvor aumento de salário cia categoria., encargos socials, 

tributos, aumento de vale refeiçAo, vale trazisporte, nas 
mesmas bases estipuladas por Lei 

PARAGRAFO UNICO: -	 volor do m a o do o b r a d 	 Note 

Fiscol	 00	 oros. :c 	 er\'D	 on	 fatura	 ern itida	 pela 

CONTRATADA, a CONTRATANTE rarerzi ...J	 onre par aorta) C valor 

	

di, sr	 rato. n or pa...a CONTRATANTE ac TNSS, em name da 

CONTRATADA,	 ::uniar	 . 9.	 i, Ordem do ServiçoS 

93$,	 p.r I .a	 :	 or	 dircial do União de 

a .. r-	 :.0 SOT1OJES nacl000i led. 123. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA:	 CONTRATADA ad se responsabilizara

pa!: daros, ro$r:s cu p ren1 non cansados, se for cornprovado a 

ornios2o on dri a dos sour norr rain's cia macma,	 ciurante a 

prestoc2c dos ser	 çn..!n ......or 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: - FIscALIzAcAo	 9am pre: UiZO do plena 

rE.SpOLSob :iaae Ia CONTRATADA, ca rr a 
cortdomiflio ou para 

cam terceiros, talon nervrços contratados esräo 
sujeitoS a 

rnais ampla e irrestrcLa fscarizacäo pelo condominio. 

PARAGPAFO	 tJNICO:	 T\	 CONTPJTADA	 prestará	 todos	 Os

05010 reci.ntenLOs quo lbe foram solicitddoS pelo CondorninlO, 

cuas reciaraa:3es cc ohrT no	 . i2nder prontarnente, mantendo no 

1oco	 0	 nina.,: ... a	 c.:n' a,io don o::.vidadcs a 

di 

CLAUSULA DECIMA SETIMA: - .Ps partes elegem 0 bra de Brasilia 

(DPI par o quo saner qesrdes oriundas do presente contrato, 

corn Lenurinia eprersa tic cualoner ouLro par mais privilegiado 

quo 50)0.

6 



par estarern justos e 
ri	 i, pPrinte duts	

92 

Ci cie secer:,:. cLi5. 

c

qp

SOLIEDARIEDJE
18.532,307/0001-07

Contratante 

B2B ADMINIS 
ON P

/
S LTDA 

00" 
9 

0 6 ^6

..-Contratada

7



Fob

13213 ADMINIsTRAçA0 E SERV1OS GERJS LTDA 
CNPJ :02666.633/0001-69

SRIA CE 38 COMERCIO LOCAL 02 LOTE 09 
GUARA II - BRASILIA - DF 

Registro de Empregados
Autenticaçäo 

Registro N o 437 
Nome do Empregado	 LN PEREIRADE FARIAS 

Endereco	 CD 21 CONJ G CS 08 BURIDS IV- PLANALTINA- GOIAS - DF 
Nome do Pai 	 : ANTONIO PEREIRA CE FARIAS 
Nome da Mae	 : ROSA HELENA RODRIGUES OF FARMS
Data Nascirnento : 22/03/1976 Naturalidade : PARANA - TO 
Nome do CSnjuge : lderttidade : 2013641 emitida em 17/08/2015 
Reservista : 165264 Sdrie A Categ CTPS : 78993 expedida em 14/09/1991 
Titulo Eleitoral : 013582752054 Zona 006 	 Seçáo 0368 CPF : 812.152.741-49 
Data da Opçdo : 01/09/2015 Retrataçáo em Nacionalidade :	 10-Brasileira 
Carteira Modelo : NO Registro Geral 
Casado corn Brasileiro : Ndo Nome do Cônjuge 
Carg , Zolador de edit icio CBO 514120 
Profi	 ul	 DIRT : Data Form. Prof. 
N o de Rnrro DAT : No do Livro DRT

I T;LtL 

MatrIcu Ia! No 043793 

Nacionalidade :	 10-Brasileira 
Nacionalidade :	 10-Brasileira 
Estado Civil : SOLTEIRO 
Organ Expedidor : SSP -DF 
Sdrie/UF : 00017	 / TO 
Grau de lnstrucao :	 7 
Data da Chegada 
E Naturalizado : Não 
Tern Filhos Brasileiros : Näo 
Seção : 0254 
Data Ult. Reciclagem 
N° da Folha DAT

Tipo Sanguineo e Rh 
Data da Adrnjeedo	 : 01/09/2015	 Saldrio	 : 1037.68	 Forma de Pagto 	 : 1-Mensal 
PIS/PASEP	 : 126.94986.27/9 cadastro em 01/09/2015 Banco Caixa Ecoornica Federal Agéncia Jose Seabra - Brasilia-DF 
Hordrio de Trabalho 	 : ENTRADA	 REFEIcAO	 SAIDA	 DESCANSO 

08:00	 12:00 a 13:00	 17:00	 5X2

Estou de plepd"acordo corn as declaraçOes acima que exprimem a verdade. 

32B ADMINISTRAcAE.SVIçOS G[RAIS LTDA
	 Assinatura do Em pregado 

Data da Dernissdo: 

	

Polegar Direito 	 Assinatura do Responsável, quarido rrrenor 

Alteracao de Cargo e Salário	 Férias	 Contribuicao Sindical 

Més	 Cargo	 Valor	 Periodo Puisitivo	 Periodo de Gozo	 Mes	 Sindicato	 Valor 

	

Acidentesno Trabaiho ou Doencas Profissionais 	 Outras Anotacoes 

SALARJO-FAMiLIA (Filhos menores de 14 anos - Dados extraidos das certidoes) Vusto

	

Nome	 Grau de Parentesco Nascim.	 Local de Nascimento 	 Cartdrio	 Num.Reg N.Livro Num.FoI. DtEntreg DtBaixa Fiscal 



OISTRITO FEDERAL 
A DR RSYA0O 7S DORAEcA JRUCA 

POLICACIVL 
DFT - INSTITUTO DR IDENTIFICACAO 

111:11

2.013.641	 17/08/2015 

ALAN PEREIRA DE FARIAS 

ANTONIO PEREIPJk OE FARIAS 
ROSA HELENA ROORIGUES DE FARM 

PARANA ITO	 22/03/1976 

CNASC. W. 5982, FOLHA 95, LIVRO A-23, REGISTRO CIVIL (19/07/2005) 

PARANA - TO 

812.152.741-49 

35553779  
NH01 
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IDAQUI 
ACESSA! 

El t ; do

Morre fliha Caçula de ex .-deputado Eduardo Gome 
07/07/2015 16h57 I Atualizado em: 08/07/2015 09h38

ANAAS A 
ENXOV1ØIS.	 ao 

Phib dade 

WON,
COSTURA 
REFORMA DE ROUPAS 

Pub Icidade 

Facebook 

Por 0 'Jor 
58 Wl. cbrtldas 

Seja o primeiro de seus amigos a curtir 
isso. 

Twitter 

O
Portal ONorte 
@portaL050rte 

MANIACO DE PORTO: Homem 
que arrastou e estuprou 
universitária em matagal é preso 
e confessa série de crimes 
goo.gI/SstHbT SIGA 0 

@portalonorte no Facebook e 
Instagram! 
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Da RedacäQ 

Morreu na manhã desta terça-feira, 7, em So Paulo, a fliha caçula do ex-deputado federal, Eduardo Gornes e de Arliria Carla. 

-	 Sara tinha apenas 3 anos de idade. Eta nasceu corn SIndrome de Down e urn ano depois foi descoberto que a pequena tinha leucernia, 

desde então a menina vivia em luta contra o cancer. 
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Ano passado, a cacula do deputado sofreu uma piora em seu quadro e desde então estava bastante debilitada. Ela passou por 
procedimentos como quimioterapia e urn recente transpiante de rnedula óssea, contudo teve infeccâo generalizada, o que agravou seu 
estado de sade e infelizmente rnorreu no Hospital Samaritano, em São Paulo. 

Eduardo Gomes tern trés filhas adultas do primeiro casarnento e Sarah era sua filha cacula do segundo casamento. 

Sarah Gomes será velada arnanhã a partir das 11 horas na Capela 3 do cemitério Campo da Esperança em Brasilia. 0 sepultamento está 
previsto para acontecer as 14 horas.

I IA*L SU	 aEiL 
NotasdePesar	 jrft	 98f' 

corn muito pesar e tristeza que apresento ao ex-deputado federal e amigo Eduardo Gomes (SD) e sua esposa 
meus sinceros e profundos pésarnes pelo falecirnento de sua filha, a pequena Sarah, que velo a óbito no final desta rnrTt''ã dekido 
complicacôes ocasionadas por uma infeccão generalizada. 

"A toda a familia e amigos, desejo que a paz de Deus possa confortar vossos coracoes." 

Wanderlei Barbosa (SD) 
Deputado Estadual 

Minha solidariedade ao companheiro de partido Eduardo Gomes, a sua esposa Arlinda Carla e a toda a famIlia da pequena Sarah, que 
partiu hoje, 07, devido a cornplicaçoes após urn transplante de medula óssea. 

Perder urn ente querido é sempre doloroso. E quando se perde urn filho a dor parece ser multiplicada. Neste mornento de profunda 
tristeza, rogo a Deus para trazer o conforto e a paz que toda a familia enlutada necessita. 

Deputado Vilmar 

<Compartilhe 

Os comentários aqui postados são de inteira responsabilidade de seus autores, não havendo nenhurn viriculo de opinião corn a Redacão 
da equipe do Portal 0 Norte 

0 comentários	 C?assificar por Mais antigos 

Adicione urn cornentãrio... 

Plugin de comentdnos do Facebook 

Ol) Ital o Norte 
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVICOS DE CRIAcAO E coMuNIcAcAp 

IDENTIFIcAcA0 DAS PARTES CONTRATANTES
	

ift 100 

CONTRATANTE SOLIDARIEDADE, órgão partidário inscrita no Cadastro Nacional 

de Pessoas JurIdicas do Ministério da Fazenda CNPJ/ MF sob no 18.532.307/0001-07, 

corn sede na Q SillS QL, N O 16 conjunto 05, Casa 18, Lago Sul, BrasIlia/DF - CEP: 

71.640-255, neste ato representado pela seu Presidente Nacional, senhor PAULO 

PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, deputado federal, pottador da cédula de 

RG fl.° 10.273.141-X, SSP SP, inscrita no Cadastro de Pessoas FIsicas do Ministérlo da 

Fazenda CPF/MF sob n° 210.067.689-04. 

CONTRATADA: CARLOS EDUARDO P. M. FAGUNDES COMuNICAcAO - ME, 
Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas do Ministério da Fazerda CNPJ/MF sob n°. 

20.227.836/0001-30, corn endereco na Rua Engenheiro José Salles, no 350 - cj. 87 

Bloco 03 - São Paulo/SP, CEP: 04776-100, neste ato representada por sua soda 

CARLOS EDUARDO PRATES MONTORO FAGUNDES, brasileiro, solteiro, publicitário, 

portadora da cédula de identidade RG: 338.408.171, e inscrito no Cadastro de Pessoas 

FIsicas do Ministérlo da Fazenda CPF/MF sob n o 349.959.158-85. 

As partes adma identificadas tern, entre Si, justo e acertado 0 presente 

Contrato de Prestacäo de Criacäo e Comunicacäo que se regerá pelas 

dáusulas seguintes e pelas condicöes de preço, forma e termo de 

pagamento descritas no presente 

DO OBJETO DO CONTRATO 

/



cLAUSULA la. E objeto do presente contrato a prestaco de servicos de criaç5o de 

artes de materials de comunicação, em conformidade corn o solicitado pela 

CONTRATANTE.

1IL SIPi £izc. 

101 

0BRIGAç6Es DO CONTRATANTE 

cLAuSULA 2. A CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA todas as 

informaçöes necessárias a execuço do presente instrumento, responsabilizando-se 

pela aprovacão de todos os materials antes da impresso de cada urn destes, bern 

como deverá cumprir corn o pagamento pela prestacäo dos serviços ora avençados 

entre as partes, ate o limite da data estabelecida no presente instrumento. 

Parágrafo Primeiro. E de responsabilidade excusiva do CONTRATANTE as 

informaçôes e conteCidos que sero repassadas a CONTRATADA, bern como 

quaisquer outros que venham a ser inseridos flog materials produzidos. 

Parágrafo Segundo. A CONTRATANTE obriga-se a enviar os slides da apresentaco 

em PPT dentro do prazo estabelecido no presente. 

clAusuLA 3a A CONTRATANTE se responsabiliza civil e criminalmente pelas 

informaçöes a serem disponibilizadas a CONTRATADA, isentando esta de quaisquer 

responsabilidades por incorreço de dados e/ou por erros ou prejuIzos que venham a 

ser reclamados. 

CLUSULA 4a A CONTRATANTE deverá contratar diretamente as empresas 

responsáveis pela impressäo dos materials e pela producào audiovisual, sendo o nico 

responsável pela qualidade dos mesmos, bern como pela quitaço dos respectivos 

custos, isentando a CONTRATADA de quaisquer onus relativos aos rnesmos. 

DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA:

-\



CLAUSULA 5a• A CONTRATADA obriga-se a prestar Os serviços de criaço 

desenvolvimefltO de arte gráfica dos seguintes materials e impressos: 

v' 01 (uma) arte de Logotipo para Os eventos; 

1 01 (uma) arte para Cartliha contendo entre 20 e 28 páginas, incluso 

e reviso dos textos; 

1 01 (uma) arte de Bloco de anotaçöes para dinâmica; 

1 01 (uma) arte de Certificado de participacO no evento; 

1 01 (uma) arte de Ficha de fihiaco padronizada Sec. da Muiher; 

I Formatacão de ApresentacãO/ Palestra em PPT (Dra. Denise Neri); 

/ 01 (uma) arte de Estampa de Camiseta; 

/ 01 (uma) arte de Caneta - Cortesia; 

1 01 (uma) arte de Estampa para Bolsa; 

/ 01 (urn) convite digital; 

1 01 (urn) papel timbrado para aplicaço da programacO do evento; 

/ 05 (cinco) artes de painéls cenogréficos (fundo de palco), urn para cada regio. 

Parágrafo Unico . A CONTRATATADA se obriga a realizar ate 02 (duas) refaçöes de 

cada material. 

CL.! USULA 6. A CONTRATADA se compromete a alocaço de profissionais 

qualificados por parte de sua equipe para a prestaço de serviços ora avençada. 

DOS PRAZOS 

CLUSULA 7a . As partes obedecero Os prazos descritos no quadro abaixo: 

2 
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ITEM PRAZO 
Envio da Apresentaço PTT (por parte do cliente) Ate 13/fevereiro 
Aprovacão das artes (por parte do cliente) Ate 24hs após 0 envio 
Entrega das artes: camiseta e bolsa (agenda) Ate 25/fevereiro 

Entrega das demais artes gráflcas (agenda) Ate 02/marco
AL	 FIVIVX 
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DO PREO E DAS coNDIçôEs DE PAGAMENTO 

CLAUSULA 8. Pelo presente instrurnento, Os serviços ora contratados sero 

remunerados no valor mensal de R$15.500,00 (quinze mil e quinhentos reals) a serem 

pagos impreterivelmente em 02 (duas) parcelas, sendo a prirneira, no importe de R$ 

7.750,00 (sete mil e setecentos e cinquenta reals) ate o dia 01 abril de 2015 e o 

restante, no valor de R$ 7.750,00 (sete mil e setecentos e cinquenta reals) ate o dia 

01 de malo de 2015, quando, após a compensaço, dar-se-á por quitado o presente. 

Parágrafo Unico - 0 pagamento dever6 ser cumprido através de depósito bancário 

na agenda 1552-0, conta corrente 13477-5, do Banco do Brasil. 

CLAUSULA 9• A resciso do presente contrato, por qualquer das partes, bern como 

descumprimento contratual, ensejará o pagamento de multa de 20% (vinte por cento) 

do valor total do contrato. 

cLAuSULA ioa. A CONTRATADA assume total responsabilidade pela execuçâo dos 

servicos pactuados no presente instrumento. 

CLLJSULA ha. A CONTRATADA é (mica e exclusivarnente responsâvel por seus 

encargos operacionais, fixos e/ou variâveis, ou qualquer outro encargo decorrente da 

presente contrataço, para que o exercIcio de todos os direitos e cumprimento de 

todas as obrigacöes previstas neste contrato, incluindo, mas näo se limitando a 

tributos, encargos trabalhistas, soclais, acidentários e previdenciários referente a seus 



empregados e propostos, isentando a CONTRATANTE de dernandas originals do 

disposto riesta cláusula.

UTOM 

CLAUSULA 12. As partes se comprometem pela confidencialidade dos terjos "a 

estabelecidos no presente contrato, não podendo promover a divulgação de ;eus 

termos, bern corno divulgar qualquer informação a que tenham acesso por conta do 

exercIclo da prestação contratual ora avençada 

CLUSULA 13. A CONTRATADA não se responsabiliza nos âmbitos civil e criminal 

por quaisquer demandas que venham a ser originadas por falha ou imperIcia por parte 

do CONTRATANTE, inclusive motivados por violação aos direitos trabaihistas, 

previdenciárioS, direitos de personalidade, patrimonlais, morals, direito da propriedade 

intelectual, bern como os relacionados a integridade fIsica e seguranca de quaisquer 

participanteS do evento. 

CLAUSULA 14a . As partes desde já concordam e reconhecem que suas respectivaS 

obrigacöes neste Contrato não criam nern devem ser interpretadas de modo a criar 

qualquer vInculo empregatICiO entre uma parte e os administradOreS, empregados, 

prepostos e agentes da outra parte, ficando cada parte responsável por suas 

respectivas obrigaçöes civis, fiscais, trabalhistas e previdenciáriaS incorridos sob 0 

respectivo contribuinte que a lei determinar. 

CLAUSULA 15. As partes são e permanecerO contratantes independenteS. 0 

presente instrurnento não estabelece nern tern a intençào de estabelecer nenhuma 

parceria, sociedade, joint venture, licença ou quatquer outra relacão similar entre as 

Partes, seja de fato ou de direito, de conta de participacão ou de qualquer outra 

espécie, assim come näo será considerado contrato de trabaiho, de terceirização de 

trabaiho ou de representacãO comercial. As partes declaram e reconhecem que tern 

adrninistracãO e controle independentes, que não são controladas urna pela outra e 

que não tern poderes para representar a outra na assunçâo de obrigacöes.

/ 
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1^ 
I V	 -'

-

orr 

. T 

-•, 

C)

C. 

rI1 

rr 

•.

CLAUSULA 16. 0 presente instrumento constitui o i'inico e integral acordo entre as 

partes no tocante ao negócio que constitul seu objeto, substituindo e superando 
TfiL	 1TL 

quaisquer documentos ou ajustes anteriores, cartas de intenção ou quaisquer 0 tros
105') 

instrumentos, celebrados a ,
 nteriormente a esta data. 

DO FORO 

CLUSULA 16. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, 

as partes elegem 0 Foro Central da Comarca de São Paulo - Capital; 

Por estarem as partes de pleno acordo corn o disposto neste instrumento 

particular de prestacão de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente 

corn 2 (duas) testernunhas, para que surta seus legais e juridicos efeitos. 

São Paulo, 05 de fevereiro de 2015. 

2D sUbdkst6to 

SOLIDARIEDADE — SD

CONTRATANTE 
JI I 

CARLOS EDUARDO P.M.FAGUNDES COMUNICAcAO - IIE

CONTRATADA 

Testemunha 1:	 Testemunha 2: 

RG:	 RG:
1	 41, 	 i1jJ 

•* 
OCOO F tth;



IL SOUDAREOADEI
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RELATORIO PRESTADOR DE SERVIO 

A empresa CARLOS EDUARDO P. M. FAGUNDES coMuNlcAcAo - ME, de 

CNPJ/MF sob n° 20.227.836/0001-30 prestou serviços de criacâo de artes e 

materials de comunicaco visual para os eventos do Solidariedade Nacional, no de 

2015, para a utilizacào e distribuicão em cinco, nas regiöes brasileiras (forte, sul, 

sudeste, centro-oeste e nordeste), conforrne descritos a seguir: 

• 01 (uma) arte de Logotipo para os eventos (identidade visual); 

• 01 (uma) arte para Cartilha contendo entre 20 e 28 páginas, incluso 

editoração, elaboração e revisâo dos textos; 

• 01 (uma) arte de Bloco de anotacöes para dinâmicas; 

• 01 (uma) arte de Certificado de participação no evento; 

• 01 (uma) arte de Ficha de filiacão padronizada; 

• Formatacào de Apresentacão/ Pa!estra em PPT dos palestrantes; 

• 01 (urna) arte de Estampa de Camiseta; 

• 01 (uma) arte de Caneta; 

• 01 (uma) arte de Estampa para Bolsa; 

• 01 (urn) convite digital; 

• 01 (urn) papel timbrado para aplicacào da programacão do evento; 

• 05 (cinco) artes de painéis cenográficos (fundo de palco), urn para cada urna 

das regiöes. 

A contratada executou os serviços de acordo corn os padröes e identidade 

visual do cliente, curnprindo perfeitamente todos os servicos dentro dos prazos 

estabelecidos.
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A) Log otipo:

OiDARlEUAbEíj 

B) Cartilha:
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OLIDARUflj	 SOLAE

C) Bloco de Notas: 

D) Certificado:

-	 -.

jL.
________ SOIJDARIEOADE_

wwwsolrdariedade.org.br 

--



E) Apresentacão em PPT:

0 

F) Estampa de Camiseta:
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G) Caneta: 

H) Estampa Bolsa:



I) Convite Digital:

r 

Hotel Parque da Costeira 
-	 Av. Senador Dlnarte de Mederos Marlz, 1195 

Ponta Nera - Natal/RN 

fIwt c:	 V$iI	 ['!1!11 I 

www5oIdarIedade org br 

J) Papel Timbrado: 

•  

siuis 701 - 510(0 o - £ IL.! 2,N i:o. sii 'iiiioii - sssiioii. CEP: 70.340-00!) - AS/I SI/I/I)! 	 TEL. (61) 35-18-2215.
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CEDRAZ ADVOGADOS 

TPL&i. SFY 
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Sâo partes no presente instrurnento, de urn lado, Corno Contratante, 

(I) SOLIDARIEDADE (SD), pcssoa juridica de direito privado, partido 

politico registrado no '1SF, inscrito no CNPJ sob o n° 18.532.307/0001-07, corn 

sede na SHIS QL 16, Conjunto 5, Casa 18, Lago Stil, Brasilia, 1)1', per SCU Diretot 

Paulo Pereira da Silva, a seguir denommado simplcsrncnte CONT1UVI'ANTE; 

c, de outro lade 

(II) CEDRAZ ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob 

n° 09.229001/0001-87, Corn sedc na SHIS Ql 19, Conjunto 13 casa 25, Lago Sul, 

Brasilia - Dl', ncstc ate represenrado na forma di' see Contraco Social, a seguir 

dcnorn.inada siniplcsniente ()N'1'R,rVI';\Dz\ e i j uando CtYI C011j Uflt() COIlI U 

CON'T'RA'1'AN'I1Z, dcnoininadas PAR'I'FS; 

tern aS PAR 11.5, efltte Si, jUStO C contratado, 0 Seguiflte 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. - 0 ohjCtO do presente Cotitrato C a prestacac de services juriclicos 

especializados em favor do CONTRATANTF. em Dircito Constitucional, CUjO 

CSCOpO especíFico e a propositura perante o Supreme 'Iribunal Federal de c1uaisc1ue1- 

rncdidas originárias (ADINs - Açàes Diretas de Inconstitucionalidade, ADI'l' - 

Arguiç?io dc 1)cscumprirnento Lie Preceito Fundamental, dentrc outras); Direito 

Fleitoral, no imbito do 'l'ribunal Superior Flcitoral - '1SF, e Direito Administrative. 

S  I IS (I I) Cuiijunio 13 Casa 25 -. (NI I 716S,5-1,10-	 ago SLII	 RraiUa	 I )I - FoiR'/lax (61) 3312.560(1	 www.ccdra,.;ulv.hr



CEDRAZ ADVOGADOS 

CLAUSULA SEGUNDA - DOS 1-IONORARIOS ADVOCATICIOS
1R28M SJP 

2.1 - Os honorarios advocaticios scrao dcvidos cm parcclas fIxas rn4sais c114 

succssivas no valor de RS 48.0( )0,( )0 (c1 uarcnta c ouo mil rcais), a pritncira 

partir de 30 dias apoS a assinatura do ptcscntc Contrato.  

CLAUSULA TERCEIRA - DAS 0BRIGAçOEs DO CONTRATADO 

3,1 - 0 CONTRA'I'ADO se obriga a nao forncccr a tcrcciros t1W1i S C1Lc t inormaçOcS 

referentes ao objcto destc contrato, cxCCto (ILtanclo autorizaclo pcbo 

C()N'I'R\'i';\N'1l. 

3.2 - Para a cxcCuçao do prcsentc contrato, o CONTRXIADO colocara a 

disposicio do CON'IRA'I'ANTK toda a cstrutura ncccssiria para a perfcita cxccuçao 

dos serviços previstos no prescntc C()N'I'RA'FO. 

CLAUSULA QUARTA - DAS 0BRIGAçOEs DOS CONTRATANTES 

4.1 - 0 CONTRXI'1\N'I'F. Sc ()hriga a cncaminhar ao C( )N'1R.V1'\D( ) todas as 

informaçOes e docurnentos rcfcrcntcs an proccsso rncncionado na chiusula I.I. 

4.2 - Correrio per Coflta do CON'IR \IANH o rccmholso das despcsas accrca da 

cxccucao do Coni'raio, tais como dcslocamcntos, hospcdagcm, custas, COpias, 

telcfonia, todas dcvidan-icntc comprovadas pelo CON'I'R1VI'ADO. 

4.3 - lodos OS impostos, taxas, custas proccssuais C contribuiçocs incidcntcs sohrc 

Os recursos objct'o dcstc Contrato scrao etc rCSpOnSal)ilidadc do C( )N'1RX1\N'11 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 

5.1 - 0 perIodo dc vigncia do prcscntc CON'IRXI'O scrá indctermiriado.

2 
SillS (l 19 Conjuillu 13 Casa 25 	 CIt 71(55-H() -. tiguSuI - Rrsiiia -- I )i - Fune/RLX ((d) 3312.56(10 -- vww.cedraz.idv.hr



CEDRAZ ADVOGADOS 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO DO CONTRATO  
T1LAL F	 aEJL 

6.1 - 0 prcscntc (X)NIR\'IO podcnli scr rcscindido pelas P\R'f! s, a qu jucr 115 

tempo, rncdiante prcvia c exprcssa cornunicaçao a outra Pr\R I I, corn antcccc _CuL1 
minima de 90 (noventa) dias.	 I ! 
CLAUSULA SETIMA - DO FORO 

7. 1 - As PA R1'I:S ciegcm o r cia ( idadc dc 1rasi1ia/ Dl, corn cornpctcn ft pant 
dirimir as dlucstaes dccorrcntcs do prcscntc Contrato, corn rcn6ncia cxprcssa a 
cua1cjucr outro, por 1flalS priviicgiado cuc seja. 

L, por cstarcrn assirn justas c contratadas, assinam as PARTES o prcsente Contrato, 

em 03 (trés) vias de igual tror c forma, coda urn corn 1)3 (trés) foihas para urn so 
efeito, no prescnça dos tcstcmunhas'aiyaixo, para clue procluza scus jurkiicos C 

rcgu]arcs efeitos, o ijual obriga as PARTES c scus ccssiomirios no succssores a 
(.1uak]ucr titi.ilo. 

Brasilia, 02 de niaio de 2014. 

CONTRATANTE - SOLIDARIEDADE (SD) 

CONTRATADO - CEDRAZ ADVOGADOS 

'Ics tcrnu nhas: 

CPF:	 CI1 

S  uS Q  19 (onjuna> 13 Casa 25	 (I0' 71655-130 - IagStiI - lra,siiia - D1 - lone/lax (61)332.5600 www.ccclrai,adv.hr
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1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 	 MOA 
DE PREsTAçA0 DE SERVIOS ADVOCATICIOS	

116 f\ 

ao iitcs no l)IC SCfltC 1I1StOJITICOt(), de U1T lido, COITlO Contrat'atite, 

(I) SOLIDARIEDADE (SD), pcssoa jurIdica dc dircito privado, pattido 

politico rcgistrado no IS , inscoto no CNPJ sob 0 ° 18.532.307/0001-07, corn 

sede na Sf-I IS QL 16, ( onjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasilia, Di', pot sen Diretor 

Paulo Pereira da Silva, a seguir dcnornrnado simplesmente CONTRATANTE; 

C, (IC outro lado 

(II) CEDRAZ ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob 

n° 09.229.001 /0001 -87, COM SCLIC na SillS QI 19, co11un10 13 casa 25, Lago So!, 

Brasiba - DO, ileste ato reprcscntado na forma dc scu Contrato Social, a seguir 

dcnorninada simplesmente CONTR1VI'ADA e 1uando cm conjunto corn o 

coN'I'R1V1'AN'r'l , dcnoniinadas PAR'1'iS; 

rcsolvcnì as PAR II S, Cotre Si, lirlilar ° prcscntc Icrrno Aditivo ao Contrato de 

PrcsracIo de Scrvicos .\dvocaticios firmado cm 02/05/2014, consolidado nos 

teriTlos que segucrn: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DOOBJTO 

1.1. - (.) ()bjcto (10 tCSCfltC Colittito (' a stack) de ;erv1ços jurIdicos 

especializados cm favor do CON'l'RATr\N'1'i em Dircito Constitucional, cujo 

CSC0O espccifico c a propositura per11lt' o Supremo 'Tribunal Federal de quaisquer 

medidas originarias (Al) iNs - Açtics l)irctas dc lnconstitucionalidadc, ADPF - 

\rguicño de l)cscunpriincnto dc lrcccito iundaniciit:al, dcntrc out.ras); Direito 

I lCiU(Jl'aI, 00 11ill)it() do Iribuiial upc11o1' I Jeitoral --- ISL, c Direito I\dlTllfliStrati\bo. 



CLAUSULA SEGUNDA - DOS HONOR RIOS ADVOCATICIOS ______ 
!;up 

2.1 - Os honorrios advocatIcios scro clevid	 m os c	 parcelas xas mciais e 117 f 
succssivas no valor de R$ 68.000,00 (scsscnta c olto mll rcais), a prirneira verkIvel 

partir de 30 dias apOs a assinatura do presente Lontrato. 

CLAUSULA TERCEIRA 

3.1 - 0 CE N1R1\IAD() se obrig a no forncccr a tcrcciros 1uaisc1uer iniormaçocs 

refercntcs ac) objeto destc coflt1tO, CxcCtC) cuatido autOriZldO pelo 

CON'I'R..\lANil 

3.2 - Pam a exccuçño do prcscntc contrato, o CONIIUVIADO colocari a 

disposic?to do CONIRATANTE. toda a estrutura nccessária lta a perfeita execuço 

dos serviços previstos 00 presente CONIRX1'O. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçOES DOS CONTRATANTES 

4,1 - 0 C0NTltA'L\NTk se obria a cucaminhar an C( )N'ITh Vi\ DO todas as 

informaçOes c documentos rcftrcntcs ac) prOCCSSO mencionado cia cláusu!a Ii. 

4.2 - Correro por conta do C( )N'i'R\TANTl o rc(mbolso das despesas acerca da 

CxcCuçao do Coiii OU 0, OIlS C()li() dcslocamcntos, hospcdageni, custas, C6J1ilS, 

telefonia, todas devidamcntc comprovadas pelo CON'I'RATADO. 

4.3 - 'lodos os impostos, taxas, custas processuals e contribuiçocs incidcntes sobre 

os rccursos objeto destc (;onrtlto serao lie rcsponsabilidadc dc CON'['RA'lAN'I'E. 

CLAUSULA QUINTA-i1LA 

5.1 - () periodo ck vigência do p'setc C( )N'CRATC) sen1 indctcrminado. 

(7?	 2



CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO DO CONTRATO aEiL 

6.1 - 0 prcscntc CONIR\'L 0 podcra scr rcscindido pelas PAR'fES, 	 iuc 118 

tempo, mcdiantc prévia c expressa cornun 	 E	 a icaçao i outra PART, Corn ntecec ênc j tl 	 - 

minima dc 90 (novcnta) dias.
 

CLAUSULASJTIMA -.DO FORQ 

7.1 - AS PARI]S cicgcm o f oro da Cidadc dc BrasIlia/[) F, como cornpctcfltc 1Ja1:l 

dirimir as qucst6es dccorrcntcs do prcscntc Contrato, Corn renuncia expressa a 

c1uak1ucr outro, por flUS priVilCL9ad() (IC sc)a. 

por cstai•crn assirn justas c coturatadas, assinam as PARTES o prcscnte Contrato, 

cm 03 (trés) vias de iguaL teor c forma, cada urn corn 03 (trés) foihas para urn so 

cfcito, na presenca das testernunhas abaixo, para quc produza scus jurIdicos C 

regulates eleitos, o c1 ual obriga as PARTES e seus ccssioni'irios ou suCcSSOiCS a 

oialcicicr titulo. 

Brasilia, 02 de marco de 2015 

........ ..-

CONTRATANTE - SOLIDARIEDADE (SD) 

, . p.	 ... 

CONTRATADO - CEDRAZ ADVOGADOS 

Ics tcniunIias: 

(;pF
	 (P I

3



CONTRATO DE PRESTAçAO DE CONSULTORIA JURfDICA

119 

WU 
São partes no prcsente instrurnento, de urn lado, corno Contratante, 

(I) SOLIDARIEDADE (SD), pessoa jurIdica dc direito privado, partido 

politico registrado no TSR, inscrito no CNPJ sob a n° 18.532.307/0001-07, corn 

sede na SI-ITS QL 16, Conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasilia, DF, por seu Diretor 

Paulo Pereira da Silva, a scguir denorninado simplesmente CONTRATANTE; 

e, de outro lado 

(II) CEDRAZ ADVOGADOS, socicdade de advogados inscrita no CNPJ sob 

a n° 09.229.001/0001-87, corn scdc na SI-ITS QI 19, conjunto 13 casa 25, Lago Sul, 

Brasilia -. DF, neste ato representado na forma dc scu Contrato Social, a seguir 

dcnorninada sirnplesrnente CONTRATADA e quando em conjunto corn o 

CONTRATANTE, denorninadas PARTES; 

tern as PARTES, entrc si, justo c contratado, o seguintc: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. - 0 objeto do prcsentc contrato é a prestação de servicos jurIdicos em favor do 

CONTRATANTE cujo escopo cspecIfico é o asscssorarnento jurIdico da Cornissão 

Executiva Nacional do CONTRATANTE: a) mediante auxIlio para a perrnanentc 

adequação das atividades partidárias as cxigências legais, como a criacão de normas, 

acompanharnento de proccssos administrativos e elaboracão de pareceres jurIdicos 

dos atos c contratos celcbrados pclo SOLIDARIEDADE; b) fornecimento de 

subsIdios jurIdicos para a tornada de decisães daquele órgão partidário, corn o 
respectivo acompanhamento do rcgistro das atas no respectivo Cartório, conforme 
dcterrninado pela Lei de Registros Püblicos.



CLAUSULA SEGUNDA — DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS 

2.1 - Os honorários advocaticios serão devidos cm parcelas fixas mcnsais e 

sucessivas no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a primeira vencIvel a 

partir de 30 dias após a assinatura do prcscnte Contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAçOEs DO CONTRATADO 

3,1 - 0 CONTRATADO se obriga a não forncccr a tcrcciros quaisquer informaçöes 

referentes ao objeto destc contrato, exceto quando autorizado pelo 
CONTRATANTE. 

3.2 - Para a cxccução do prcscnte contrato, o CONTRATADO colocará a 
disposicao do CONTRATANTE toda a cstrutura ncccssária para a perfeita cxccução 
dos scrviços previstos no prcscnte CONTRATO. 

3.3 - 0 CONTRATADO Sc fará prescntc, pot meio da indicaçào de urn 
rcprescntantc, a todas as reuniôcs ordinárias e extraordinárias da Comissão 
Executiva Nacional do CONTRATANTE, e também sempre que assirn solicitado 

pelo Prcsidente Nacional da CONTRATANTE, a fim de ser consultado quanto a 

questionamento s de a rd em jurIdica. 

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE 

4.1 - 0 CONTRATANTE se obriga a encaminhar ao CONTRATADO todas as 
informaçacs c documentos rcfcrentes as suas atividades, a fim dc possibilitar a 
cxecução serviços previstos no prcsentc CONTRATO. 

4.2 — Correrão por conta do CONTRATANTE o reembolso das despesas acerca da 

cxccução do Contrato, tais como deslocarnentos, hospedagem, custas, cópias, 

telefonia, todas devidarnente comprovadas pelo CONTRATADO. 

4.3 - Todos os impostos, taxas e contribuiçôcs incidcntcs sobrc os rccursos objeto 
deste Contrato scräo de responsabilidade do CONTRATANTE. 

• •,/	
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CLAUSULA SEGUNDA - DOS HONORARIOS ADVOCATfCId 
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2.1 - Os honorários advocatIcios scrão dcvidos cm parcelas fixas mc65ai C 

sucessivas no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil rcais), a primcita vencIvcl a partir de 
30 dias após a assinatura do presente Contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS 0BRIGAcOEs DO CONTRATADO 

3.1 - 0 CONTRATADO se obriga a não fornecer a tercciros quaisquer inforrnaçoes 
referentcs ao objeto deste contrato, exceto quando autorizado pclo 
CONTRATANTE. 

3.2 - Para a execuçäo do prcscntc contrato, o CONTRATADO colocará a 

disposicão do CONTRATANTE toda a estrutura nccessária para a perfeita execucão 

dos serviços previstos no presente CONTRATO. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOEs DOS CONTRATANTES 

4.1 - 0 CONTRATANTE se obriga a encaminhar ao CONTRATADO todas as 

informaçôes c docui-ncntos refcrentcs ao processo mencionado na cláusula 1.1. 

4.2 - Correrão por conta do CONTRATANTE o rccmbolso das dcspesas accrca da 
execução do Contrato, tais corno deslocamentos, hospedagem, custas, cópias, 

telefonia, todas dcvidamcntc comprovadas pelo CONTRATADO. 

4.3 - Todos Os impostos, taxas, custas proccssuais e contribuiçôes incidentes sobrc 
Os rccursos objcto dcstc Contrato scrão de rcsponsabilidade do CONTRATANTE. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 

5.1 - 0 perIodo de vigência do prcsentc CONTRATO será pelo prazo de dois anos, 

podendo set renovado por igual perlodo.	 -Th 
/	 2 

/
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CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO DO CONTRATO 

6.1 - 0 presente CONTRATO poderá set rescindido pelas PARTES, a qualquer 
tempo, mediante prévia c expressa cornunicação a outra PARTE, corn antecedência 
minima de 90 (novcnta) dias. 

CLAUSULA SETIMA - DO FORO 

7.1 - As PARTES elegern o foro da Cidade dc BrasIlia/DF, como cornpctcnte para 

diriniir as questâes dccorrcntes do prcscntc Contrato, corn reniincia expressa a 
qualquer outro, pot mais privilegiado que seja. 

B, pot cstarcm assim justas c contratadas, assinarn as PARTES o presente Contrato, 

em 03 (trés) vias de igual trot e forma, cada urn corn 03 (três) foihas para urn so 

efeito, na presenca das testernunhas abaixo, para que produza scus jurIdicos e 

regulates efeitos, o qual obriga as PARTES e scus cessionários ou sucessores a 
qualqucr tItulo. 

Brasilia, 22 dc juiho de 2015 

CONTRATANTE - SOLIDARIEDADE (SD) 

CONTRATADO - CEDRAZ ADVOGADOS 

Testernunhas: 

CPF:	 CPF:
3



RECEBEMOS DE CEDRAZ ADVOCADOS Os PRODUTOSISERVICOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO - 
NF-e 

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFJCAçAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NO 000.000.496 
Série2 

CEDRAZADVOGADOS DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica 

SHIS QI N 019 CONJ 13, CASA 25 0- ENTRADA	 I CHAVEDEACESSO 
LSAIDA 5315 0409 2290 0100 0187 5500 2000 

LAGO SUL - BRASILIA. OF No 000.000.496 
CEP: 71655-130 S ERIE 2 Consulta de autenticidade no portal p,acional da1N1 
Telefone: (61)3312-5600 FOLHA www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Sit	 a Sefaz ath&iz6 o 

NATUREZA OPERACAO PROTOCOLO DE AuToRlzAcAo DE USO 

PRESTACAO DE SERVICO 353150010636045 01/04/2015 16:35:16 
INscRIcA0 ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

C
0750197600108 09.229.001/0001-87 

DESTINATARIO / REMETENTE 
NOMFJRAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSAO 
SOLIDARIEDADE 18.532.307/0001-07 01/04/2015 
ESDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRADA 

Q SNC QD 002 BLOCO D, LOJA 310 ASA NORTE 70712-904 01/04/2015 
MUNICIPIO FONE/FAX UF IN5CRIc3.O ESTADUAL HORA DA SAIDA ENTRADA 

BRASILIA (61)3548-2214 DF 

- TURA I DUPLICATAS 

L	 MENTOAPRAZO
VALOR ORIGINAL 

68.000,00
DESCONTOS E/OU RETENcOES 

4.182 
'00 VALOR LIQUIDO 

63.818,00 
TIPO/NUMERO	 VENCIMENTO VALOR 

Boleto/ 336	 10/04/2015 63.818,00 

CALCULO DO IMPOSTO 
BASE DL CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIcA0 VALOR DO ICMS suBSTITuIcA0 V.APROX.TRIBUTOS	 VALOR TOTAL DOS PRODIJTOS 	 - 

0,00 0,00 0,00 0,00 12.546,00 0.00 
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OIJTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI	 VALOR

-. 

TOTAL DA NOTA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 
NOMEIRAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTE	 ' F CNPJ/CPF 

9-SEM FRETE 

ENDEREO MUNICIPIO INScRIcA0EsTADUAL 

DADOS DO PRODUTO / SERVIQO

COD.PROD. DEsCRIcA000PRODU'ro/sERVIcO NCM/SH CST CFOP UNID. QUASI V.UNITARIO V.DESC. V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI AI.IQ. ALIQ. 
ICNIS 1PI 

53 Prestacao de sorvicosjundicos referenles a marco/201 5, 00 000 5933 UN 1,000C 68.000.0000 0,00 68,000.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
previsIon no Contrato Sobdariedade a 001/2014. f5rnrado em 
02/0512014. 

CALCIJLO DO ISSQN 
IN0CRIcA0 MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN 

0750197600108 68.000,00 0,00 0,00 

DADOSADICIONAIS  
INFORMAC6ESCOMPLEMENTARES RESERVADOAO I'ISCO 
Val Apron Tbulos ES 12.546,00(18,45%) Fame: IBPT RETENCOES - IRRF (1,50% R$ 	 .020.00). PIS (0.65% Es 442,00). 
COFINS (3,00% ES 2.040,00). CSLL (1,00% ES 680,00).

www.vellux.com.br 1 (61) 3037-4343 



RECEREMOS DE CEDRAZ ADVOGA008 Os PR000TOS/SEDVIcOS CONSTANTES 04 NFe INDICADA AO LADO 	 NF-e 
DATA DE RECEBIMISNTO	 IDENTWIcAcAOEAssINATURA DO RECEBEDOR 	 N2000 .000.712 

S6rie2 

P	 CEDRAZADVOGADOS DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica 

SHIS UI N 19 CONJ 13, CASA 25 0- ENTRADA	 1 CUAVEDEACI1S,S() 
1- SAIDA 5315 0909 2290 0100 0187 5500 2000 

LAGO SUL - BRASILIA. DF N9 000.000.712  
CEP: 71655-130 SERIE 2 Consulta de autenticidade no portal nacional daN- 
Telefone: (61)3312-5600 FOLHA 1/i www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sit a Sefaz atrid	 a 

NATIJREZA 0PERAcA0 I'ROTOCOIO DE AUTORIZACAO DE USO 
PREsTAcA0 DE SERV1O 353150028769659 01/09/20 5 1:0O:15 
INSCISIçAO ESTADUAI, INSC. ESTAISIIAI. 1)0 SUEST. TRIBI)TARIO CNIJ 
0750197600108 09.229.001/0001-87 

DESTINATARIO / REMETENTE 
NOME/RAZA() SOCIAL CNI',J/CPF DATA DA EMISSA() 
SOLIDARIEDADE 18.532.307/0001-07 01/09/2015 
ENDEREO IIAIRROIDISTRITO CEP DATA DA SAIDA / ENTRAI)A 
Q SNC QD 02 BLOCO D, LOJA 310 ASA NORTE 70712-904 01/09/2015 
MUNIC1PI0 FONFJFAX UP INSCRIçAO E.STADUAI, IIORA DA SAII)A / ENTKAI)A 
BRASILIA (61)3548-2214 DF 

UHA/ L)UPLIGATAS

AMENTO A PRAZO	 25.000,00	 1.537,50	 23.462,50 
TWO  NI)MERO	 VENCIMENTO	 VALOR 
Boleto / 476	 10/09/2015	 23.462,50 

CALCULO DO IMPOSTO 
BASE DR CALCULO US) 1CM)) 

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE BE CALCUI.O DO ICMS suBsTITuIçAo 

0,00
VALOR DO 1CM)) SIIIISTITUIçAO 

0,00
V.APROX.TRIBUTOS

4.612,50
VALOR TOTALDOS PR()I)IJTOS 

- -. -	 O,00 
VALOR TOTAl, I)A NOTA 

25.00000] 

VALOR DO FRETE

0,00
VALOR ISO SP.GURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTEAS DESI'ESAS ACESSORIAS

0,00
VALOR DO II') 	 -

0,00 
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 

NOMI1IRA'/.AO SOCIAl.	 FRI/TB 

9-SEM 
FOR CONTA 

FRETE
CóI)lG() ANTI' FLACA DO VEICULO UP CNI'J/CII" 

ENDERECO	 MUNICII'IO UP INSCRICSO ESTADUAI. 

DADOS DO PRODUTO / SERVIO  
COD.I'IIOD. DESCRIAO DO rRODUT0/sI/Rvlço NCM/SII ('ST (4101 UNID. QUANT. V.UNITARIO V.1)1.50. V.TOTAI. 110.1CM)) V.1CM)) VIOl AI,1Q.

WNIS
Aik). 

1111 
21 AsscssoraueMojur)dico da COIU6SSO Execuliva Nacional do 

So lid aricdadc.
00 000 5933 UN 1,000 25.000.0000 0,00 25.000,00 0,00 0,0!) 0.0)) (1.0)) 0,0)) 

—J 
CALCULO DO ISSON 

INSCRIçAO MUNICIPAl. 

0750197600108
VALOR TOTAl, DOS SERVIcOS

25.000,00
BASE I)E CALCULO DO ISSQN

0,00
VALOR TOTAl. DO ISSQN

0.00 
DADOS ADICIONAIS 

INFORMACOE3 COMPLEMENTARISS 
TriO apr05 ES: 3.362,50 Fedcral c 	 1.250,00Municipal 	 PanIc: LIII'!' 	 Vo307	 RETI)Nç'OI)S - IRRF(l,50%	 ES 375.0)1).	 PIS 
(0,65 1Y.	 ES 162,50).	 COFINS (3,00%	 R$ 750,00).	 CSI.1, (1,00%	 ES 251)00).

RE.SERVADO AD FISCO

a.voIIux,com,br 1 (61) 3201 -4P42 



REC1BEMOS HE CEDRAZ ADVOGADOS Os PI8ODUTOS/sERvIcos CONSTANTF:S HA NFe INDICADA AO LADO
NF-e 

DATA DL RECEBIMLNTO IDEN'I II'ICAçAO E ASSINA I URA DO RLCLBLDOR N° 000000 711 

CEDRAZ ADVOGADOS DANFE 
Docurnento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica 

SHIS 01 N19 CONJ 13, CASA 25 0- ENTRADA (IIA%Fl)J)A('I.SS() 

5315 0909 2290 0100 0187 5500 200 1- SAIDA	 1 
LAGO SUL - BRASILIA - OF N2 000000.711

Consulta de autenticidade no portal 
I
nacional daN.' 

CEP: 71655-130 SERIE 2 
Telefone: (61)3312-5600 FOLHA '/' WWw.nfe.fazenda.gov.br/portal on no sitra Sefaz a4t6rid1r 

NATIJREZA OPERAA() 

PRESTAcA0 DE SERV1O
PROTOCOL)) HE AUTORIZAçAO HE USO 

353150028769637 01/09/20 	 18:Up:pS 
INSCRICAO ESTAI)()AL ThISC. ES'TAI)UAI. HO SURST. TRIIIIITARI)) 	 ('NI'J 
0750197600108

09.229.001/0001-87 
DESTINATARIO I REMETENTE 

NOMFJRAZO SOCIAL
CNPj/CPF 

SOLIDARIEDADE DATA HA EMISSA() 
18.532.307/0001-07 01/09/2015 

ENDEI1E('O 

Q SNC QD 02 BLOCO D, LOJA 310
BAIKRO/I)ISTRITO CEP DATA DA SAD A/ENTRAILS 
ASA NORTE 70712-904 01/09/2015 

SIUNICII'IO 

BRASILIA
FONPIEAX UF INSCRIçAO ESTADIJAI. IIORA 1)5 SAII)A / ENTRAIlS 
(61)3548-2214 DF 

TURA / DUPLICATAS

VALOR ORIGINAL	 I)ESCONTOS E1011RETEN(ñE.s 	 VAlOR l.IQUII)() MENTO A PRAZO 
L	 68.000,00	 4.182,00	 63.818,00 

Til'O / NI)MERO	 VENCIMENTO	 VALOR 
L 1eto / 475	 10/09/2015	 63.818,00 
CALCULO DO IMPOSTO 

BASE HE CAI,CI)LO H)) ICMS	 VALOR DO ICM	 VALORS	 BASE HE CALCUI.O DO ICMS SUIISTITUIVAO	 OR DO ICMS SUBSTITUIçAO 	 V.APROX.TRIBI)TOS 	 j VALOR TOTAL DOS I'IWI)l)TI)S 
0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 12.546,00	 0,00 

VALOR H)) FRETE VALOR DO SEGI)R()	 DE.SCONTO	 OUTRAS DESI'ILSAS ACESSORIAS	 VALOR HO Il'I 	 VALOR TOTAL HA NOVA 
0.00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 68.000.001 

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 
NOME/1(AZAO SO('IAI. FRETE lOB COSTA COl)I5O ANSi' PLACA DO VEICUI,O UI' CNI'J/CI'F 

9-SEM FRETE 
ENDERE(:.O MUNICII'IO UP	 INSCRIçA0 ESTAIDIAL 

DADOS DO PRODUTO / SERVIO 
),IIIOfl. I)ESCRIçA0 DO I'RODUTO/sERVlç'o SCM/OIl CST CEOI' UNII). QUANT.	

j
V.UNITARIO V.DESC. V.TOTAL 14C.ICMS V.ICMS V.11,1 51.11), AL1Q, 

I 3 Prc1açSo de serviçosjur(thcos referentes a agosto/2015, (X) 000 f'33 UN 1,O0lS 68.000,00(X) 0,()() 68.000,00 0)0) 0,01) 00) prevision no Contrain Solidaricdadc n' 001/2014, firmido em I 0,0)) 0,0)) 
02/05/2014.  

CALCULO DO ISSQN 
INSCRICAO MI)NICII'Al. VALOR TOTAL DOS SERVIçO8 BASE DE CAI.ctri.o 1)0 ISSQN VALOR TOTAL 1)0 ISSQN 

0750197600108 68.000,00 0,00 0,00 
DADOS ADICIONAIS 
IRMAOUES COMPLEMENTAREX RESERVADO AO FISCO 'l'nh apron 0$: '1.146,00 Federal c 	 3,4(01.00 Municipal 	 Foote: 11(19'	 'lot3aC	 Rl('l'l)NcOES - 1001'(l,50%	 R$1.020,00).	 PIS (0,65%	 0$ 442,00).	 CO1'INS (3,00%	 R$ 2.040,00),	 CSI.l. (1(10%	 0$ 610000).

wveUux.com,br 1 (61) 3201-4242 



RECEBF.MOS DR CEDRAZ ADVOGADOS Os rRornJTos/sERvlcos CONSTANTES DA NFe INDICAI)A AO LADO N F-e 
DATA DR RECEDIMENTO IDENTIFICACAO EASSINATURA DO RECEBEDOR N2 000.000.805 

Série 2 

CEDRAZ ADVOGADOS DANFE 
Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica 

SHIS 01 N 19 CONJ 13, CASA 25 0- ENTRADA	 1 CIIAVE I)E A('ESS() 
1- SAIDA 5315 1209 2290 0100 0187 55002000

" LAGOSUL - BRASILIA - DF N9 000.000.805 I 
CEP: 71655 .130 SERIE 2 Consulta de autenticidade no portalnacionaI da,N% 

Telefone: (61)3312-5600 FOLHA 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal on no sit( Sefaz adtIdo a 

14ATUREZA 0PERAçAO PROTOCOLO HE AUTORIZACAO DE USO 

PRESTAçA0 DE SERVIO 353150040112009 01/12/2015 17:07:41 

INSCRICAO ESTADUAL INSC. ES1'ADUAL IS) SUBST. TRIIIIITARIO CNI'J 

0750197600108 09.229.001/0001-87 

1cQTIMATAl1IA I	 RATcNTP 

NOMI)JRAZAO SOCIAl. 	 CNI'J/CIF	 DATA HA EMISSA() 

SOLIDARIEDADE	 18.532.307/0001-07 	 01/12/2015 

F.Nr)EuEco BAIRRO/DISTR!T() 	 CEP	 DATA DA SAID,)/ ENTRAI)A 

Q SNC QD 02 BLOCO D, LOJA 310	 ASA NORTE	 70712-904	 01/12/2015 

MUNICI PlO	 FORE/FAX	 UP	 INSCRIçAO ESTADUAL, 	 IIORA HA SAII)A I IINTRAI)A 

BRASILIA	 (61)3548-2214	 DF  

 I RA /DUPLICATAS
VAlOR ORICINAI,	 I)ESCONTOS FJOU RETENcOE.S 	 VAloR lIQUID)) 

AMENTO A PRAZO	 68.000,00	 4.182,00	 63.818,00 

TWO /NIJMERO	 VENCIMENTO	 VALOR 

Boleto/534	 10/12/2015	 63.818,00 
AI ("III 1") I'll') 1Dt)QT)) 

BASE DR CALCUI.() 1)0 ICMS 	 VALOR DO ICMS	 BASIS HE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 	 VALOR DO ICMS SUBSTITIJICAO 	 V.APROX.TRIBUTOS	 VALOR TOTAL DOS l'ltOI)IJTOS	 - 

0,00	 0,00	 0,00	 0,00 L	 12.546,00	 0,00 

VAI,OR 1)0 FRF.TE	 VALOR DO SEGI)R() DESCONTO	 OUTRAS DESI'ESAS ACESSORIAS 	 VAIA)R 1)0 II'l 	 VAI,OR TOTAl. IA ROTA 

0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 68.000,00 

TIAMQOr"IITAflrSP I 'ff1 I IRA R TISANSPflE1TAflflS 

NOMII/RAZAO SOCIAl,	 FISISTE FOR ('ONTA	 COI)IGO ANTI'	 I'LACA DO VEICULO UP	 CNPJICI'E 

9-S EM FRETE 

ENDERECO	 MIINICIIIO	 UF	 INSCRIçAO ESTAHUAL

IiY.i .T.1I.IIIJ:(.1 'iui.i&i:t'i Liii] 

CALCULO DO ISSQN 
INSCRICAO MUNICIIAl, 	 VALOR TOTAL, DOS SERVIOS	 BASE 1)1) CAI.CULO 1)0 ISSQN	 VALOR TOTAL DO ISSQN 

0750197600108	 68.000,00	 0.00	 0,00 

DADOS ADICIONAIS 

F

INFORMAC(I&I, COMPLEMENTARF_S RESEJIVADO AO FISCO
 0Pral3.400.00Mwiicipal Panic: IBPT Soi7cW R1STIINcOIIS- IRRI(1,50% KS 1.020(5)),

5% KS 442,00). COFINS (3,00% KS 2.040,00). CS!,!. (1,00% KS 680.00).

www.vellux.com.br 1 (61) 3201-4242 



RECEREMOS DR CEDRAZ ADVOGA000 Os PRODIJ1'OS/SRR\'ICOS CONsTArrES DA rife INJ)ICADA AO LAI)O N F-e 
No 000.000.806 DATA DE RECEBIMErOTO IDENTIE1CAcAO E ASSINATURA DO RECESEDOR 

L_______________ 

CEDRAZADVOGADOS

___________ 

DAN FE

_____________ __________ 

Documento Auxiliar da 
Nato Fiscal Eletrönica  

SHIS QI N 019 CONJ 13, CASA 25 0- ENTRADA 
1-SAIDA

CIIAVEDEAC0050 
5315 1209 2290 0100 0187 5500 2000 0008 060_0000 

T ii.
8060 

LAGO SUL - BRASILIA- DF No 000.000806 1r	 12 
CEP; 71655-130 SERIE 2 Consulta de autenticidade no portal nacionaida NF-e 

Telefone: (61)33125600 FOL. HA I /1 www.nfe.fazcnda.gov.br/portal on no site da Sefapautoriz 

SATUREZA oI'ELScAo 
PRESTACAO DE SERVICO

PROTOCOL)) SE AIJTORTZACAO RE USO 
353150040112061 01/12/2015 17:07:57 

INSCRICAO ESTADUAL 
0750197600108

(SOC. ESTADUAL DO SUBST. TRIRUTARIO
09.229.001/0001-87 

DESTINATARIO / REM ETENTE  
NOME)ISOZAO SOCIAl, 	 CVP$ICFP	 DATA D.AEMISS)LO 

SOLIDARIEDADE	 18.532.307/0001-07	 01/12/2015 
F.NDERECO	 BAIRRO/DISTRITO	 COP	 DATA 0/, SAIDA I ENTRAILS 

Q SNC QD 002 BLOCO D, LOJA 310	 ASANORTE	 70712-904	 01/12/2015  
MUSICII'IO	 POSE/FAX	 UF	 INSCRICAOESTADUAL 	 11015/, 5/, SAID)'.) EN'I'RADA 

BRASILIA	 (61)3548-2214	 DF  
"A/DUPL!CATAS  

VALOR ORIGINAL 	 DESCOSTOS' 0(011 RE'IEocOoS 	 VALOR LIQUIDO 
P	 .MENTOAPRAZO	 25.000,00	 1.537,50	 23.462,50 
TWO INUMERO	 VENCIMENTO	 VALOR 
Boleto/535	 10/12/2015	 23.462,50 

c.Ai ('.111 fl nn IMPflTO 
[BASE DO CAI.CCLo DO ICMS VALOR DO ICMS BASE SF. CALCULO 1(0 ICMS SCBSTIn:IcAO VALOR DO ICMS SSIU STIIUICAO V. APXOX.ThIBUTOS VALOR TOTAL 

0,00 0,00 0,001 0,00 4.612,50 0,00 

VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGL'RO DESCONTO OUTRAN DESPESAS ACESSORIAB VALOR DO IN VALOR TOTAL DA 150Th 

0,00 0,00 0,00 0,00,j_,,,, 0,00 25.000,00 

TRANSPORTADOR/VOLLJMES TRANSPORTA DOS 
NOMEIRAZAOSOCIAL PRETEPORCONTACÔDICOANTT 	 PLACADOVEICULO UP	 CNPJ)CPF	 - - 

9- EM FRETE 
MUNICIPIO	 UT INSCRIcAOY.ST,u)UAL 

flAflOS nn PROfit ITO I SFRVIfl 

COD.PROD. DF.00RICAO DOPISOI)UTO/SP,RVICO 15011811 CST CFQP URIS. QUANT. V.UNITAIUO V.DESC. %TOTAL LIC.ICMS VicMsrv.IPI
AL(Q ALiQ. 

121 ASs'.orS'n,tojRridUodRComissRoESIculiv'.NciooIdo 00 000 5933 UN 1,0000 25,000,0000 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 1(4) 
Solidsrje4sdc. 

CALeULO DO ISSON
ISScIUçAOMuNICIPAL  

0750197600108 1 

VALORTOTALDOSSERV1COS
25.000,00

BA000ECALCUL000IS0QN VALOR TOTAL DOISSQN 

DADOSADICIONAIS 	 .	 --
1NFORMAcÔESCOMPLEMENTARES	 - R1150RVADOAOFISCO 

Tnb ssprox R$:3.362,50 Feden,t p 1.250,00 Municipal PoM p: (SPT Ooi7 p W RETENCO0S - (RUE (1,50% 00375,00). P18(0,55% iSO 
(62,50). COPINS (3,00'!, 00750,00). CSLL (1,(0% KS 250,1(0).

www.vellux.com.br 1 (61) 3201-4242 
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OLIvEIRA, BALEEIRO, MORAES, BRIT0 & SILvA 
AOVOGADO

DECLARACAO

128 

Declaramos, para os devidos fins, que o escritório de advocacia Cedraz Advogados 

(antiga denominação de Oliveira, Baleeiro, Moraes, Brito & Silva Advogados), em 

razào dos contratos de prestacào de serviços advocatIcios celebrados em 02/05/2014 e 

22/07/2015 corn o partido politico SOLIDARIEDADE, patrocinou em favor da 

referida agremiacão, no curso do ano de 2015, as seguintes açoesjudiciais: 

ft do processo _N 2 Orgo julgador 

0000518-59.2015.6.00.0000 TSE 

0000403-09.2013.6.00.0000 TSE 

PET 81197 TSE 

MS 29373 TSE 

RESPE 23411 TSE 

MS 71315 TSE 

PET 63181 TSE 

R070311 TSE 

R072569 TSE 

PP 188385 TSE 

PP 31597 TSE 

PC 31364 TSE 

PC 98827 TSE 

PC 25527 TSE 

ADI 5090 STF 

ADI 5118 STE 

ADI 5226 STF 

ADI 5228 STF 

ADI 5229 STF 

ADI 5231 STF 

ADI 5105 STF 

ADI 5116 STE 

ADI 4493 STF 

ADI 4537 STF 

ADI 5187 STF 

ADI 5188 STE 

ADI 5225 STE 

ADI 5230 STF 

MS 33738 STF

° 

61 3312 5600	 SHIS QI 19 Conjunto 13 Casa 25 

www.ob III bsaclvbr	 Lago Sul, Brasilia - OF I CEP 71655-130 



ADO 35 STE 

ADPF 365 STE 
MS21910/DF STJ 

2014.01.1.013757-2 TJDFT 

2014.01.1.013756-4 TJDET 
0056662-13.2014.4.01.3400 Justica Federal-DF 

2014.01.1.013808-5 TJDFT 
37025-13.2013.4.01.3400 Justica Federal-DE 

2013.01.1.184243-0 TJDFT 
2015.01.1.114644-5 TJDET 

77232-54.2013.4.01.3400 Justica Federal-DE 

0080946-85.2014.4.01.3400 iustiça Federal-DF 

2014.01.1.023724-0 TJDET 

2013.01.1.184249-7 TJDET 
2015.01.1.138117-7 TJDFT

p 

iIt

MOM JPt 

61.3312 5600 

www.obmbs.adv.bi

SHIN QI 19 ConjLInto 13 Casa 25 
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OLIvEIRA, BALEEIRO, MORAES, BRIT0 & SILVA 

ADVOGADO 

BrasIlia/DF, 27 de fevereiro de 2019. 
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Baleeiro, Moraes, Brito & Silva Advogados

CNPI n° 09.229.001/0001-87
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OLIvEIRA, BALEEIRO, MORAES, BRIm & SILVA 
ADVOGADO 

Relatório de serviços de assessoria jurIdica
EL 

FU	 130 

No curso do ano de 2015, o escritório de advocacia Cedraz Advogados 

denominaço de Oliveira, Baleeiro, Moraes, Brito & Silva Advogados), em razäo dos 

contratos de prestacâo de consultoriajurIdica celebrado em 05/08/2015 corn o partido 

politico SOLIDAR1EDADE, executou as seguintes atividades: 

- Resposta a consultas jurIdicas quanto a legislaçâo eleitoral e normas partidárias 

formuladas por membros da Executiva Naciona! do Solidariedade e demais lideranças 

partidárias e fihiados, por encaminhamento da Executiva Nacional, corn 

disponibilizacAo de advogado especializado em Direito Eleitoral. 

- Assessoramento a Tesouraria Nacional do Solidariedade corn fornecimento de 

orientaçôes quanto a adequacäo de seus procedimentos e das despesas contraidas pelo 

partido ao que preconiza a legislacao eleitoral. 

- Elaboraçâo da Cartilha de lnstrucOes da Tesouraria Nacional do Solidariedade, 

distribulda entre todas as instâncias partidárias, corn orientaçOes sobre as mudanças 

introduzidas pela Resolução-TSE n° 23.432/2014. 

- Envio de representante do escritório as reunlOes ordinárias (09/07/2015 - 26 

Reunião Ordinária, 22/09/2015 - 27 a Reunião Ordinária, 13/10/2015 - 28 Reunião 

Ordinária) e extraordinárias (19/08/2015— ia Reuniào Extraordinária, 21/10/2015 - 

2' Reunião Extraordinária) da Executiva Nacional do partido, afim de sanar eventuais 

diividas legais dos dirigentes partidários e prestar orientaçOes jurIdicas quanto as 

deliberaçOes all tomadas. 

- Elaboração das respectivas atas das referidas reuniOes ordinárias e extraordinárias da 

Executiva Nacional do partido e conducão do seus processos de registro perante o 

Cartório do 2° OfIcio de Registro Civil, TItulos e Documentos e Pessoas JurIdicas de 

Brasilia.	 I 

61 3312 5600	 SHIS QI 19 Conjuuio 13 Casa 25 

www.obnibsadvbr	 Lago Sul, BrasIlia— DF I CEP 71655-130



OLIvEIRA, BALEEIRO, MORAES, BRIT0 & SILVA 

ADVOGADO 

- Elaboraço dos editais de convocaçâo das referidas reuniOes da Executiva Nacional e 

providencias para publicacao na Imprensa Nacional.
131/ 

I 
- Inserção dos dados e composicäo dos órgos partidários, nas esferas nacional e 

estaduais, no sistema SIGIPex, do Tribunal Superior Eleitoral. 

- Assessoramento ao Presidente da Executiva Nacional na elaboração de suas decisOes 

escritas no âmbito de sua cornpetência estatutária, para a adequacäo destas aos 

preceitos da legislaçäo aplicável e ao Estatuto do Solidariedade. 

- Elaboracâo do Regimento das Secretarias Nacionais de Acão PolItica, conforme 

Estatuto de 25/02/2015, aprovado em 06/08/2015. 

- Elaboraçäo das ResoluçOes da Executiva Nacional do Solidariedade, conforme 

diretrizes da direçäo partidária. (Resolucão no 07/2015, Resolução no 08/2015 e 

Resolucão no 09/2015). 

- Elaboraçäo da Resoluçäo 
no 

01/2015 da Tesouraria Nacional do Solidariedade, corn 

orientaçOes para celebração de contratos pelas mais diversas instâncias partidárias. 

- Assessoramento a Executiva Nacional na elaboração de oficios aos Tribunal 

Regionais Eleitorais, Zonas Eleitorais. 

BasIiia/DF, 27 de fevereiro de 2019. 

/\	 \\ ( 
/ \ \\ 

Oliveira, Baleeiro, Moraes, Brito & Silva 

CNPJ no 09.229.001/0001-87
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CEDRAZ ADVOGADOS 

NOTA DE DEBITO N9: 00001301 

Solidariedade (SD)

I TMW sjPo azcc, 

Prezados(as), 	 132 

Solicitamos o reembolso das despesas adiantadas pelo escritório Cedraz Advogados, ac iante 
elencadas, e cujos comprovantes seguem em anexo: 

DEscRIcAo	 VALOR 

Despesas corn serviços de correlo, telefonia, cOpias Internas, estaciortamento, aIimentaço, 	 1.271,98 

cartório e custas judicials.

1.271,98 

10/09/2015 40	 UM MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAlS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL 

VENCIMENTO 

S o I i c I t a m  S
	

a	 gentil e z a
	

de	 e f e t u a r	 C)	 p a g a m e 

Cordiamente,

CEDRAZ ADVOGADOS 

01/09/2015



Extrato da Fatura 

Escritóro: Cedraz Advogados - EPP 
Cliente: SOLIDARIEDADE (SD) N(mero: 00001301 
Faturado por:	 NEGOCIAcAO: 000 
Tipo de Fatura:	 Nota de Natureza: 

Débito	 TipoMov: GASTOS
de Servico 

EmIUdo em: 01/09/2015 as 09:28 
XD Dt.-Emis4o Descrjo do movimento 
33213 31/08/2015 Ligaçoes telefônicas periodo 27/06/2015 A 27/08/2015,

Valor 

18,62 
33215 27/08/2015 Cópias Enternag de documentos diversos - Partido Solidariedade 
33120 21/08/2015 Custas judiciais Partido Solidarjedade. 
33122 21/08/2015 Custas judiciais Partido Solidarledade. J	 i

	 329,41- 
I 

33116 20/08/2015 Despesas em viagent.
33049 19/08/2015 Custas judiciais Partido Solidariedade.

83,90J7 

Ibi,Y 
32984 17/08/2015 Despesas em viagem.

( 154,99', 
32974 11/08/2015 Servicos de correjo. 
32857 05/08/2015 Pagmento referente averbaçao de entidades corn fins cientificos -

14,90 

156,55 
Partido Solidariedade. 

33021 08/07/2015 Cópias internas do processos diversos. 2,40" 
33216 08/07/2015 Copias Internas de documentos diversos - Partido Solidariedade 2,20 
Total 1.271,98

Emtido em: 04/08/2016 as 11:33 por: Rosania Peres da Silva 	 1/1 



2110 f:._"5

EmIsso de comprovantes 

21/08/2015	 - BANCO DO BRASIL -	 17:05:34 

312903129	 0007 

COMPROVANTE DE PAGANENTO DE TITULOS 

CLIENTE: CEDRAZ ADVOGADOS EPP 

AGENCIA: 3129-1	 CONTA: 24.224-1 - 

BAO DNCO BRASh 

00190808090228417600102.338955188165570000032941 

NR. DOCUMENTO 82.101 

NOSSO NUMERO 22841760001338955 

CONVENIO 02284176 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
AG/COD. BENEFICIARIO 4200/00333203 

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2015 

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015 

VALOR DO DOCUMENTO 329,41 

VALOR COBRADO 329,41

"ENTICACAO	 7.261.37E.EF1,5C4.8DB

tbb.com.br]

A33D21 1624740724011 
21/081201517'.05:34 

134 c' 

ki..	
1/10 



http://www.stf.jus.br/portal/grulgerarGrulnstrucao.  

Instruces de Impresslo 
lrnpiimir em impressora Jato de tinla (ink jet) ou laser em qualidade normal. (NAo use modo econmiCo). 

Utilize Who A4 (210 x 297 mm) ou Carla (216 x279 mm) -Corte no linha lndlcada
Caso nSo apareça Os Códlgos de Same no tim do bolelo, clique em F5 do seu teclarlo. 

Caso uma Janata do lmpress8o não Who sido ativada, cllue aQul Para lmDrimlr 

	

1001-91	 00190.00009 02284.176001 01338.9551881 6557OLoa3f W, 
Cedente	 Agéncia/Cód. Cedente	 Espkie Qtde.	 Nosso n(imero 
Supremo Tribunal Federal 	 4200-5 /00333203-9	 R$	 22841760001338955.3 
Nümero do docum onto	 CPF/CNPJ	 Vencimento	 Valor documento 
479953	 00.531.64010001.28 	 20109/2015	 329,41 
(-) Desconto I Abatimento	 (-) Outras dedu6es	 (+) Mona / Multa	 (+) Outros acréscimos	 () Valor cobrado 

*tfl**	 329,41 
Sacado 
Solidariedado 
CNP,J: 18532307000107 

Govemno Federal - Guia do Recoihimento do Uniáo - GRU Cobrança 
Recoihimeto de custas:Feitos tie Competência Originária 
Valor do Acao Originarla: KS 329,41

kitenticac6o mecánica 
COdigo de contro!e para reimpressAo: 479953 
Após ovencimento, esta GRU 6 autornaticamente cancelada. 
Emita uma nova no site do STF - www.stt.jus.br. 
A GRU tot ornitida corn base nos dodos informados pa to usuário e nos valores constantes do vigente 
tabela do custas. 
Edo responsabllidade do usuário o eventual pagamento a manor do valor do gula.

Corte na linha ponlilhada 

	

1001-91	 00190.00009 02284.176001 01338.955188 1 65570000032941 
Local de pagamento 	 Vancimento 
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIAB.ANCARIA, ATE 0 VENCIMENTO. 	 20109/2015 

Cedente	 PçênicialCódigo cedente 
Supremo, Tribunal Federal	 4200-5100333203-9 
Data do documento	 N2 documento	 Espécie doe. Aceite Data process. 	 Nosso nmero 
21/08/2015	 479953	 RC	 N	 21/0812015	 22841760001338955-3 
Uso do banco	 Carteira	 Espécie	 Quantidade	 Valor Doc.	 (=) Valor documento 

18	 R$	 32941 

Governo Federal . Gula tie Recoihimento do União -GRU Cobranca 
Recolhirneto de custas:Feitos tie Competoncla Origlnãria 
Valor do Açao Origlnárta: R$ 329,41 

Código do controle pare reimpress8o: 479953 
Após o vencirnento, esta GRU 6 automnaticamente cancelada. 
Emits uma nova no site do STF - wwwstf.jus.br. 
A GRU fol emltlda corn base nos dados lnformados polo usuário e nos valores constantes do 
vigente tabela de custamt. 
E do responsabilidade do usuárlo a eventual pagamento a manor do valor do guia.

(-) Desconto /Abatimentos 

(-) Outras deducoes 

(+) Mora/ Mulla 

(+) Outnos acréscimos 

() Valor cobrado
329,41 

Cod. baixa 
Autenticaco mecânica - Ficha tie Compensacäo 

Sacado 
Solidariedade 
CNPJ: 18532307000107 

Sacadon/Avalista



bb.com.br ] 
21IO8/2J5 

1/08/2015	 - BANCO DO BRASIL -
	 17:05:34 

31290312.9 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITLJLOS 

CLIENTE; CEDRA1 ADVOGADOS EPP
24.224-1 

AGENCI	 3129-1	
CONTA: 

;COAN 	 DO BRASIL 

00ie000090228417600101338902182965570000032941 
82.103 

MR. DOCUMENTO
22841760001338981 

NOSSO NUMERO 02284176 
CONVENXO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

AG/COO. BENEFICIARIO
4200/00333203 

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2015 

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015 

VALOR DO DOCUMENTO
329,41 

VALOR COBRADO
329,41

NR.AUTENTICACAO	 C. 513.80C.95D. 564.1E2

TPE	 SPR 

136 
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http://www,stf.jus.br/portallgru/gerarGrulnstrucao.asp  

inatruç8es do iniprees8o 
rçrImlr em lmprousora (510 do tintS (ink jet) ou loser urn qualdado normal. (Mo use nmdo en8mloo) 

Utilize tollS A4 (210 0297mm) as Carla (2160279 1) . Cone no latra Indicada 
Caso 090 aparoç500 Cddigoo do Barra no IOn do bolelo, cllqvo am FS do sou teolado. 

Caso ama (anela de Irrress90 090 lenho sido alIOado. claus pp l bars inOitnIr

Reotbo do Sacado 

1001-91	 00190.00009 02284.176001 01338.901182 9 65570000032941	 1 
1iL&*L !FiIOR L1L 

Cedenle	 A9ncla/C6d.Cedeote 	 Espdcle Qtde.	 r'.basommero 
Supromo Tribunal Federal	 4200.61 00333203-9 	 R$	 228417600013339014	 1rls	 137 

mero do documoito 	 CPF/CNPJ	 Vonchnenio	 Valor documaito 
476889	 00.531,640/0001-28	 20(09/2015	 329,41 
(-( Desconlo /ath11ento 	 (-) Ou(ros dudç3es	 (+)trtnra ,' MuOa	 (+) Outros acrésclrnoa 	 (-) Valor coado

329,41 
Saco  
S0LIDMIEDDE 
CNPJ: 185323070001 01 

Govarno Federal - Guts do Recothirranto do Unl8o . GRU Cobronco 
Rocoihirtato do oustas:Feltoa de Compet8ncla Orlginária 
Valor do r°ç8o Orlgltrdrla: RS 329,41

Autsrrticaçao mecSrdoa 
Côdlo do controle pars relrvross8o: 479809 

p6a ovencismnlo, eats GRU é autonaticarrente cn0OlSda. 
EnIta una nova no site do STF - w,Nw.atl.Jus.br. 
A GRU tot otoltida corn base floe dodos infornados polo usuArlo a nos valorea conolsutos do Agents 
labels do custas. 
F do reoponuabWdode do uaudrlo o eventual pagarnento a manor do valor do gutS.

Cone no inha pontilhoda 

001 -9 1'	 00190.00009 02284.17600101338.901182 9 65570000032941 
Local do paga/000to 
PGAVEL EM OUAL.QUER AGIINCIABANCARIA, ATE 0 VENCIMENTO. 2010912015 

CnIonio lcla(COdige ced8nte 
Supramo Tribunal Federal 4200-5/00333203.9 
Data do doclinrenlo	 NQdocument0 	 Espécle doc.	 Aca0o	 Dais process. Nosso nnimero 
2110812015 	 479889	 AC	 N	 21108/2015 228417600013389014 
Uao do banco	 Cateira	 EupOcle	 Ouwitidade	 \War Doc. (.) Valor documonto 

18	 A$ 329,41 
(-) DescOrito / Abatimentos 

Govorno Federal- Guts do AcolhlnncntO do Uniáo - GRU Cobranca 
Rocolhlrnoso do cuataaFeltos do Com4yot0nrzla Orlginérlo (-) Outras	 gOes 
Valor do Pç90 Orlgtn9rlo: RS 329,41 

Côdigo do contrIo pore relmproaa3o: ((3899 Irora.' KAla 
ApOa o vonclmenlo, o$t• GRU éautonaticamnte cancelada. 
Enita urns nova no site do STF - www.atf.Jus.br. ((Out	 acrdsoimos 
ACRU fol ernitlda corn base nos dodos Infornados polo uauárlo a aca valores ccnatantea do 
vlgento tabolo do cU$ta*. (-) Valor cobrado 
Edo responubllldade do uauárlo 0 evoniuSi paganmnto a manor do valor do gutS. 32941 

Sacado 
SOU0N1IEDPJE 
CNPJ: 19532301000107

COd. baloa 
Sacador/.¼'alisia Autsnticsç5o mecArca- Fiche do CorTçensag3o 

.......... 

--------------------------

de 1	
21108/2015 11:18 



CPR BRASIL 
PQ BRASh Sf1 

R0PBRU I DE BRASILIA 3K U 5103 
EH8BRQÜE D0HESTI0 AREA RE3RITA 

SIllS IBIB SUL - BRASILIA/OF 
•CNPJ 14.52,D6B!OO2O82 
lEt 0! )5.2551005-59 
In: ijio 
29 .[ff8]2U1: 	 06:01:23	 CCF:022013	 C00:033102. 

CIJPOM FISCAL 
lIED CtIIt1I3	 O(SCRILO 
fIB,	 00, VI 0611(08)	 St	 VL HED(Rs).: 

• 1 3101iO411E1JD IRADICIOIIAL 1 00 041 	 413013 
rurb R$	 4,30 

	

STERCAR1	 440 
04117	 if, 
VAL. AR ?( iiauios R$1,28 (26%) LEI 12,741 
GarcoiB)	 20/ AnatYe 1 le	 08/2015 
64/1	 5:46 AM: 
ChieM8L1	 -	 40002 

iI1:all lilt fill 11111 uiiunutiiiu 1111)11111111111111111    lii. 
Eli 	 ulilnuuui I IIII1I lIlitil llIJlUhIlIIllIjJII 1111111 I 01$

- •XIWfJa(.QSy?rDc*1zOu?hnkIifruIiUx3CLDsCPvYS0g3 
S6EAIF 31200 

ECF-IFVE.0S0: 01.0005 Ed: 004 
zI{OZtz&D 2OIO8I2fll5 06:0721 
FAD: S9031400000000058902

F S/A..  N V JUTE DE JANE 
G

Rt	 W ATPN 14755M, E. 23/24c004LED - R T 0 DE J . : IRO - RJ ;dFE00,.o-.. 11"j:02-905. 110/0117 
75.817.398	 Y aP7 A, 

CUPOM FISCAL 
En COO 100 lESCR10 QTD.UN.YL VNII L R $J SI AL ITEII( R4) 

71U5009 REFR 13 PEPSI OUR H	 6 O0 hAL RI 
.rtao CedIto	 42,00 *03T 12	 •	 ,•••	 .. -5:	 iSlC9cbec58ge042e5a32723a61. 
Th a ix R$ 585 Federal le 0 00 Estadual rite IBPT 

UM M	 .UNCORRAA PREMIUS VIE S /6 9: 75817398200815012903028 ,:O0O14 

1.0002 ECF:026TJ:0-0'01 
3QEPRITRIQ 20/08/2015 14:31:44V 
1410100011250063	 BR

1387: 

•	 _•••'•_'*	 .
tb'. 

PltDME1roS ALIMLNr1cI0s;.LTnEPl4;... 
OIF0 .4I 

TANE1k0	 RJ -	 : 
5//0515,,	 ••	 • :• 

CLJP[M1FICAL 

	

"Al lIt	 V5 $1 AL. lIE 

,E$lttrtA. (/ 1ACllL 110 T.1	 -..

I - 

2E04/6EF /i),CFD4C7SC F7D 1720. 

0E
M PRniu 

10100000000 ,1:1,- 
Trbtts R$21. 

FIP4CJOO IFI Fl CF-IF 
;oo:'o . Ecr,:oo1 LJ:0001 
810 1d1.Y20/Q8/2Oj5 O830:..::.. 
a1o100011239o4

:......
q1,;€hh b ':-j

•	 •

ALT/V OF 
ClIP	 60,536/0398t1vo .Jhdo, 
1ED7. 6030i32/lOa84'ic 1	 ui' 
111	 1E ITO	 - 

'fl CtP
	 ICi4L. 

tOED CODIGO DESCRICOD RID. UH . VL.U lflTCfi.3.	 SJ".VLc IIEH( O: -.
. 

bT4C	 R$	 xi-	 bi-'c'} 

S05 00%	 ld.O$1s.wy,'W	 24, 

00133701740354 
)'dor: KARLA OLIVEIRA	 • • 
it. Ent.: 20/08/2015 05:55:00 
'ernn,	 ODi2HRij1jNS

WOO

IN 

EO91410i00Q'3j' •.
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19/08/20ls	 - BANCO DO BRASIL - 11:56:17 
312903129	 0007 

CONPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CEDRAZ ADVOGADOS EPP 
AGENCIA: 3129-1 CONTA:	 24.224-1 

BANCO DO BRASIL 

00190000090228417600101337963133665550068016380 
NR. DOCUMENTO 81.902 
NOSSO NUPIERO 22841760001337963 
CONVENIO 02284176 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
AG/COD, BENEFICIARIO 4200/00333203 
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2015 
DATA DO PAGPJ'IENTO 19/08/2015 
VALOR DO DOCUMENTO 163,80 
VALOR COBRADO 163,80 
mnn===.=mnsmtnn	 nnwflsfl-
NR.AUTENTICACAO E.70.388.9E6.926. EE9

F

E S S 1*LFir"R 1!JCJL1 

0

R7A 7OMIr4L,n 



flttp:f/www.stfjus.br/porta1/gru/geraruJnscao.asp  

tnatruçoos de rspressAokrrprlmlr em imprecoora Jab do linta (lick jet) ou lacer urn qicalldad. normal. (NOD us* modo econOmlco) UUH, toiha A4 (210 x297 mm) cii Carla (216 x279 non) - Cone no rtca Indloada Caso n&c aparuço os Codlgos de Same no tim do boleto, clique em F5 do sou testado. 
Coso umu janela 4. imprees8o 090 lenhe uldo ativada,

Relbo do Sacado 

MW 

A~0 lowima mew	 [001-9}	 00190.00009 02284.176001 01337.963183 6 65550000016380 
Cedecde	 Oncis/COd. Cedendo	 Espécle Qtde.	 Noosoncmer Suprumo Tribunal Federal	 4200.5100333203-9	 RI	 22841750001337963-9 N6onerododocumenlo	 CPP/CNPJ	 Venclicento	 Vebrdocinento 478624	 00.53164010961-25	 18/09/2015	 163,80 (-) DescontolAbat/mento	 (-) Quttas deductiea	 (+) Mra / M.4ta	 () Outros acrOscrros 	 () Velor cobrado 0*0*	

1 Saeado	 63,80
SOLIDRIEOPDE 
CNPJ: 18532307000107 

Governo Federal - Gula do Recolhinnto do Uni90 . GRU Cobranca 
Renolhlmetode cu,taaFeltoa tie Competoncla Orlgin8rta 
Mandado do Segurança 

Código do controls Para rcJnresa9o: 478624	 ctzterdicaç0o niecOnicu 

/lpdsovenclmento, esta GRU éautornaticamente cancelada 
Err/ta un* nova no site do SF . www,stfjus.br. 

•	 AGRIJ PcI esttlda corn base nos dodos Inforniados pelo usu9,io e floe valores consiSnies cIa vlente 
tabela cIa custas. 
Edo responsabllldado do usudrio 0 eventual p000n,entoa manor do valor do gula.

Cote 05 inca porltilhada

001-9 1 00190.00009 02284.176001 01337.963183 6 65550000016380 
Local do pagamenlo VonithenIo 
PAGAVEL EM QUALQLJER AG9NClAi3ANcARlA ATE 0 VENCIMENTO. 
Cedente 1810912015 
Supreino Tribunal Federal 4ncia/C6go cedento 

i)ula do docunenlo 	 No donumenlo	 ESp4CIO doe.
4200-5100333203.9 

fleeite	 Data process.	 Nosso nl)niero 18/08/2015	 476624	 RC N	 19108/2016	 22841700001337963-9 Usa do banco	 Carleira	 Espdcto	 Quanlidade Vetor Doe.	 () Velor documento 18	 RI 163,80 
(-) Concorde IPbatnnentos

1Atii. SIORIS 

140 

Governo Federal . Guta do Rocolhimento do U018o . GRU Cobrança 
Recoihimeto de cuatasFeltos ole Conet4ncJa Orlinâcla 
Mandado do $egurança 

Cddlgo do controls pars reircrona9o: 418624 
rtpós 0 vonclrnento, esta GRU it automaticamento cancetada. 40  
EciJia uram nova no site do STF - wowatf.jus.br. 
AGRU foi eriittlda corn base nos chides inforrnados polo usuirio e floe valores COnstantes do 
vigente labels de custas, 
E de reeponsabilidade do usuOrlo 0 eventual pagsmento a tmnor do valor do gula. 

Sacado 
SOUDIcRIED,tDE 

CNPJ: 18532307000107 

SecadorLnyaiata

(-) Outras deduçSes 

( I ) Norm / Who 

(+) Outros acrdscimos 

(e) Velor cobedo
163,80 

Cod. babca 
AulenticeçOo mecOnica - Ficha do Cosrensaçao 

1111 1I 1111 RE A I MI! 1I

11,11111 I III!

	 IIIIllUIIllI I I1IIllMII !iffIV II
Corte no linha pont/kinds 

de 1	 19/08/2015 10:24 



CO N MT -	 i.s:i:11; 

	

E TURISMO LIDA	 v. stbridOr Rb	 donc,1
	 141 

CNPJ 81 071 623/0005-80	
MATO GROSSO	 Pv'do CPA, n9 9t7 -	 rro Araes 

IE.13. 308. 579-1	 / 	 S 

CUPOM FISCAL	
Cuiaa	 MT - CEP 78008 00	 / 

I1E)1dtG0 DECRjAD DID ON VI. UNIT( R$) SI VL ITK( S)
S 

002 904 Cca Cola ION Fl 	 650q 
00$ 9S1$8

.

O Servco0uto iON HI	 1 , 55	
OEVItEE.HDTEJ&EtjI5MO LTIJA 

TOTAR$t	
POVOASN 

M-E7COB5D380BF4CA6320F2496CAB5O2DF	
071.623jOOO58G 

Conutn da Mesa 5 SEM-Et1iSAO CONF, MESA' 
IMPOSTOF 410(2600%) E2 64(17 OOX)IBPT 	 (00 O6O51 

ICSR$000	
S 	 JTE

 CflF1 FISCAL 

i na	 i 
g a ls F	 TL JJ1 Vi !1 

TOTAL R	 f 
A ar'.tamento	

S 

	

MR!	
-5--.E7^;^bt5b^8OBr4.C-A632OF2496cAb5b2DF. 

VERSth01.01.01 ECF:0051J:0001 	
IMPOSTO€2.C&(26.O0X) E. -4.  

	

QQ0E0TI1EUPY 13/08/2015 07:5854 	
1011J1 Conta :4875 

• F	 E0509?5610000051 

0	 BR	 Pa; rv1.ce	 Tal nara 
Repto/HOsp: - PICANf{A\ 

vo-------------------------

[F 111 

VERSOO1.01.01 ECF:009 LJ:0001 
R9QTQ12/08/2015 21:01:06 

^`6V
BE056 Z...6.10000051149 

5' 

---------.5...-.- ---- -.5.. 

	

oi	 tgi 

Pt	 S 

ALARK 

3	 ESN KA DF • 
Nd6O. 537. 2S3!O9981 .om'ti  010?- 4	 S 

c

TIJV	 . it[10%SI YL IIEII( 

TOTAL R$	 .	 S -••	 • . 

Carto	
• 	

S 	
IO 

iiU1605,037: • 	 :	
'	 S..---- S 

T11't	 : 
Oprdoi FCA SOf3SA-	 , 
Dt Nil t.: 1	 Ol51043;O 
Pcn.	 ISHRS. 1IHII'JS	 S 

Lrat,	 7Y/2&1S 1653O0 
S	 4	 '	 r 

BEl4TECH MP-4000 
1 

i-I Fl ECF-F • 	
.• 

S 

	

9BEO0O2093 °'	 M
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Iinhas aéreas inteligentes 

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA 
11?: 000003019	 HEll: 033 

HIT. OPOR.: lINDA 

0611 ZAJIS: 12/08/2015 

DATA 51001: 12/08/2815 

COAVO Dl ACESSO: 

53 I50807S7565io 

8230000030191331501788 

IEITI11TE: 

YES LINDAS 110115 516 

C}lP1: 07.575.651/0029-5U 

11: 0749005600224 

AEROPORTO IIITZENAC100IL PROS JU3CELI 

Loja Area Especial L. So! - LIGO S8L 

ERASILU - 71008900 - OF 

DISTINATIRIO: 

Consujdor final a bordo de aeroaave 
CRPJ/CPF: 999.999.999-99 

H V00	 801760 / DR.ISILIA 

ERISIL1I - 71600900 - or 
- --------------

COD	 P000010	 NCR Csrii 
CFOP 012	 QTIJI	 110 012111010 110 TOTAL

1221001201 CITE SOLUVEL 21011110 060 80 
5102 UN	 1	 3,00	 3,00 

1221001324 000IT05	 19059090 060 00 
5102 011	 1	 5,00	 5, Go 

1221001196 5819101	 22021000 060 00 
5102 ON	 1	 5,00	 5,20 

1221001278 P1110 PERU19059090 060 00 

5102 OIl	 1	 15,00	 15,00 

Total I'econto	 2,00 

Apoa 48 horas cosaulte Note Fiscal, Sitjo 

vv.nfe.fazenda.qoy ,br link fiCmulta Vie' 

Digite 'CRave de 1cesso acioa informada 

BC IC5 ICNS NC ICHIT ICASSI VIE PROD 

0.00	 0.00	 0.00 0.00	 26,00 

QID ESPICIE P.NRUTO P.61001 VLR TOTAL 
4 UNIOADES	 0.000	 0,008	 05,00 

PENFIXO 11RQN11J1: PEGU? 

NP 100 : 001760 I 050-CG0 

DOC'JMENTO NO FISCAL 
luterizado pelo Ajuate SillilY 7/2011 

98st5W - YI OT 
YRO LIMAS AE)EAS S/A 

A10P0RTO JMIEJNACJQ12AL PRES JUSCELINO K 
LAtiosa 

BRASILIA 
5491........3949	 12:21 
CV: 0000039j9	 12/08/2015

VEJ1DA CREPITO A VISTA 
VAICII	 26,00 
ClPJ: 07.575.651/0029-50 

• QU1NTALL RESTAURANTE LTDA: 

OUINTALL RESTAURANTE L'rDA ME 
CNPJ:10954231000198 IE:1 33741117

AVENIDA JOAO PONCE DE ARRUDA, 1058- CENTRC) - 
• JARZEA GRANDE - MI - 78110-300- FONE: 6536887600 

DANFE NFC-e - Documer%tO Auxiliar 
da Nota Fiscal EIetrnica para Consumidor Final 

• No permite aproveitarnentO de crédito de ICClS 

OD(DESCtQTDIUNI Vt UN R$I(VLTRR1 VI. ITEM RN 

369 COCA COLA KS I UN X4 (1,76)
4,00 

wp,I<Go,1s uxi,a (2,42y
7,54 

35 SEMANA KG 0,244 UN X 41,9 53,28)
10.22 

439 SIOMANA KG 0,102 UN X 41,9 (1,31) 
•	 4.21 

D;TOTAL 'D-E-1 TEMS	 004 

LOR TOTAL R$	 26,04 
RMA DE PAGAMENTO	 Valor Pago 

rto do Cr4 duo	 26,04 

rmaç4o dos TrIbutes Totals lncIdefltts	 8,93

it Federal 12.741 /2012) 

AREA DE MENSAGEM DO INTERESE DO CONTRIBUINTE 
CONSUMIDOR FINAL 

con CUIABA-MT FONE-191 AV. histrubonS do rnendonca,500 

AREA DC MENSAGEM FISCAL 

l,irngro 000041067 Sérle 001 Emlss4o 13/08/2015 11:51:40
ConsuIte pale Chave do Acesso em 

httpJtMW.5$raZmt ,gov.br/tlfteFcOflSUItaflfCe 
CHAVE DE ACESSO 

1.15 0810 9542 3100 01986500 1000 0410 6710 004106 . 70 

CONSUMIDOR 

• .	 CONSUMIDOR MAO 1DENTIFICADO 
5EMNUMERO 

•	 Consults via loiter de OR Code 

Prtøcolo a. Autorlsa00: 151153172136300 13012016 11;5139
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ECT - EMP. BRAS, DE CORREIOS E TELEGRAMS 
Ag: 42442AOF., X
BRAsILrA	 - OF 
cPJ	 80533s300174 Ths Est 0733684800107 

COMPROVANTE.DO CLiENTE:. 

Cliente..........: SOLJDARIEDADE.... 
CNPJ/CPF	 0000000000 
Insc Est	 CEORAZ 

Movlmonto	 03/08/2015 Hora	 • 15.38 12 
Ca Ixa	 ,.	 . .65481354.	 Matr.icul•.a•, 
Lancamenta	 020	 q:."'00008-  
Kodolidade	 A Vista 

DESCRICAO	 QTD	 PRECO(R$) 
SEDEX A VISTA	 1 

Valor do Porte(R$)	 14 90 
CepDestino: .	 71640-255 (OF) 
p.:rea. i . (RO) .	 •:.	 . 
Peo'rarrfado:;;.. .10140: 
O8JET1	 .,	 &J5I1621825R
PE - rD-'s Es S. . 

No caso'deobJeto corn va1or, face seguro, 
dec!rbdo valor do objeto 

-------------------..-----------------------
PE - Prazo f1n1 do entrea em dies utels 
ED - Entre gn doeticiliar - Sim/No 
ES - Entrea sábado- S1in/No 

RE Restripo de ontrega Sim/Não, 

Para fins 66 60ntagem do praza do entrega, 
sãbsdos, domngos e farlodos n3o so 
consl,derodos dies dtels, 
Postagensocrrtdas aos cbados dom)ngo 
e: fer1adonsi.derar a prdxiniodi  util 
cotno a Die da Postagem 

vALE tRd(R$) • 1.	 -	 •.14 so 
VALOR RECE8IO(R$)> 	 1490

SERV. pOtISjD1REITOS EDEVERgS-1EI-538/78 

No AHCO POSTAL voc6 temben torn ci edito!Si mu) 
o;cornnosSosvendede,suJeItoaaproapo, 

VIA-tLIENTh	 SARA 7 2 00



gpO O DO 2° OfIcio de Reyistro Civil, TItü Los e 
Documeritos e Pessoas urIdicas de BrasIlia 

gIC'	
CRS 504 Blow A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasilia/OF CEP 70331-SiS - Tel (61) 3214.5900 

Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartor1o2b5b.c0m .bt - site: www.cartor1o2bsb.com.br 
JCjda 

Gula de Recolhimeflto	 2511123	 Protocolo 0000000000 

SOL!DAR1EDADE 
Recohido ao "Caixa" a importânCa abaixo, a favor do CartOrioo 2 0 Oflcio de Reg. Civil, Tit. e Docs. 

e Pessoas Juridicas CNPJ n o 00.618.61110001-06, para o agamento dos emolumentoS adiante 
AverbacãO de entidades corn fins cientificos, cuiturais e etc para SOLIDARIE 1 ADE	 Tabela: J inciso I 

o 
Valor Oriico

G0

V 

Brasilia,	 0510812015

156,55 

I MPORTANCIA 
156,55 

(cento e cinquenta e seis teals e dnquenta e cinco centavos) 

RecebidO por: Leonete Lima dos Santos 

Selo Digital: TJ DFT2OI 50220372750JCAL 
Obs: E IndispensâVel a apresentacãO desta gula para a re 

a Cartório no se obriga a guardar o documefltO não 

0 CRTORIO CO 29 0FC. CE REG. CIVIL CASAIi. TIT E 
DCC. E P. JURIDICA :- $CR/S QU 504 BL A Li 7 

N.	 SLS 101 A 105'	 ASA SUL	 BRASILIA -CF 

CNPJ:OO.618hh/000OS 
iE:0(6440I/007 
lh:07844018100157 .. 

m75d 

bL1DARIEOAUE CUPOM FISCAL 
IIEH CDlO DEScRI& 	 TO$V Jt111L 

flT11?6	 qIie è1	 - 

TOTAL R$ 
Oinh8ThO	

156,55 

S202S02 '00% MD-5 2oBSA269B5860B5B08lSF 1020239C72 
NF:2511 123

	

	 "	 - 
NNiclO2OOO t0CU 880 SALA 240 

uww erox
U1(PJt1 RTh1J	 FJJ 

BEATECH NP -4000 TH Fl ECE-1F 
VERSO:0LOO.°2 ECF:00I LJ;0001 
QQQQ 000 ORS4QURI 05/08/2015 16:05:5 
FABBEO9141db000h1242l4 .
	 BR

Enviado por: Jorge Quirino 

do documentö soilcitado. 
irado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente
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oi	 _ )Qo V,y-tt 
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SF8	 LEic 

F	 2i 

DOC. itens 46 a 49 

Anexo I



Comp Banco Agenda 
013 001 2944 mo ml 

Pague por este 
cheque a quantla 

•	 L 

:-' 

ASA SUL 502	 OF 
00.000.000/321079 
TERRE 0 
SCRS 502 61. C U 11 
CONFECCAO 01/2015

DV Cl	 Conta	 C2 Série	 Cheque N.o 0 a	 2.078-6	 E00	 O21 

--

e centavos acima 

ou A  ordem 

de

(2	 .... 

CNPJ 18.532.30710001.07 
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2013

— 

Cb	
NMI ;;;;



r1r	 -	 rc 

1A11	 NIL DL DLUI I U LMLUN[ LUURIN F 
EM DINFILIRU	

148 
f 

LI 1LN1E DIEGO RICARD[) MRQULS 
GGHC1A: 35984	 COHTA	 5,.0 4 

?G!E11/ 1 0 15 
DAlA 
MR DUCUMENTO	

4G. 111. U . 

VALOR CHEQUE BB LIQUID	
?0. 

VALOR TOTAL	
20101' 

NE AGI ENT ICACAO 	
F. @FI) . DE A. 

LEIA NI) VERSO 00MG LUNSER\AG [LIE DIILUMEHftL 
ENTRE OUTRAS INFDRMACOI-L. 

0



D	 - 0*	 TLTiL'A'1SJ1I I11 1E •PJi1 uisii:i' 

of

BrasIlia/DF, 26 de Janeiro de 2015.

T&L 

A Tesouraria do Partido Solidariedade.
	 149 ' 

BrasIlia/DF
	

OWNIMC 

ATT.: Dr. Luciano Araüjo 

Ref.: Reembolso de Despesas 

Prezado Scnhor Tesoureiro: 

Solicito a Vossa Senhoria a fineza de providenciar o pagamento do 
importância de R$ 293,37 (duzentos e noventa e três reais e trinta e sete 
centavos) referente ao REEMBOLSO DL DESPESS, conforme 
comprovante anexo ao extrato individual. 

o valor supra deverá set depositado no Banco do Brasil, Agência 3598-X, 

c/c 5.310-4, a favor de Diego Ricardo Marques. 

Por favor, anexar o comprovante de depósito e, bern corno o presente 
pedido e os anexos que o acompanharn ao processo de prestacio de contas 
desta Agremiação poiltica. 

Atenciosamente, h8 
_OItB/DF -do30.182 

c!c' \c



NASE EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 

418 ERES, JO SOGU4O BE EMBARBUE PUBLICCI TERM. 08 

PASSAGEIROS 1 (TPS 1) - LAGO SUL BRASILIA-OF 

CNPJ:03. 300. 976/0005-00 
SE :07608102/002-34 
IM:076081021002-34 
2T0 i 7^U"1 5 055 r	 TcT4S72 Co74  

CNP J/CPF ccn;uIni Jor- : (1000000000 
CUPOM FISCAL 

ITEM CöIIGO IESCRIçTO Q TDIiNVL 01)11) R$1 ST VI. ITEM ( R$) 

15te0 di	 aglug-12	
-TO 

TOTAL R 
Dinhero	

40,00 

52=02S05 1 00 

1FFETIU	 KHXK	 T?tI1 tF'A P

BEMATECH MF-4000 TH Fl ECF-IF 
VERS0:01.00.02 ECF:001 LJ:0001 
OUQQQQQQ)1I IVYTTUR 20/01/2015 05:53:56V 

FAB:BE091210100011204900	 BR

0 
o 
0 8 	 P 

Lk 

1JT A .ISTA 
54A' 2SI 

-	 - 

LtO(OSUO o

v 15

RVStLI0

44,j))

I.&*L oPu 

150 - 

51	 5> 1401 

FRANWIA

PECA (UN) 

>150 POP 111I 1KG)	 00)	 Vjs 

IN)	 Lll 

CA)A V	 0 (IS); 

VAL[R PON r H 11	 1101  

VALGO I);L. ,	 i	 - 

VALOR 1AXAS AUOLIU Al	 LWL 

OTAL	 PiWiI> 

11101 JA-St A LUJA VOL- (Al' HIE 'I 11— ALOOUUI) I >1 1>001 

FETIiAR 0 I-'AGA1IE1410

F 184 

(Y\ OFOIINsILOS -- JIlt) 
4)00.	 NI. OF KI1OS1OIII 41)4	 it0.IL,1G.)i

FOG)) SilL -- 41051(14 -- 0) 
81)44: 12,h9l,tiii1!1)hI-0J 

IL: 41J8 7 7441448--34 
24/01/2015	 04:52:11 0 	 LUV	 u0:01301

CUPOH FT SCAt 

ITEM 80180	 0I;R1C4U 

f0,	 UN,	 VI 01(1 I (45)	 51	 VI. ITEM(4S) 

I lisOuS M sto uULi1l	 / 0 Pru I UI	 U	 0 

	

037 1150 Bl000Iu!u 4us-su FuFi C I 0 I	 442: 

I [11 AL	 R$	
10,41) 

OFF CreditU	
14,51) 

01412,1)0% 
I e 1 12,74 i 	 V 1111 AOl u	 TIn)	 I U 

E=1,1.8 (11,25%) 

1e1efoe Procon: 151 

I-,nd 5C 008 11' Y[INAI'lC10 

ENTRADA 6-60 SALA '40 
ESTABE 1FF IMI NI l (ML 11)1110 18) P1' ol I1h 

UI CONCESW PF	 0) L111U	 'IL n 41" (l's 

MOB cSB/8i'l'1 " 1 jO 1/5b')4 'U 

Ill III Illili 11 klull 110111,1)1 I0IIIIIUt)Ii)III1 
III Ill I

 
milli II Iff I)IIUtlIlIIIUflhIIIIIIflhltIII 1111 

	

'1 eL p ' Gil ls ' 01' 084	 )HlithI 4 jOE	 loll lOu)	 4k '1,

STELA IF 81284 
ICE-IF VEOSOF) 01,00 ,05 ECF: 001 LJ	 ,IKH 

TLT(COKF 20/01/2015 116:22:52V 

lAB: SH03140000000011494



— 

'ndina P I/ i4 11da. 
Fone: (Ox)	 3361-3 :46 

SFTV/SUL 00.701 - LO	 - LEP 70.200-000 
ASA SUL - BRASILIA -D. FEDERAL 

Nome:

CPF:

NOTA FISCAL DEsERvIç0?' 

19916 
0000 mttep/Em00oo

DA	 Iss 

Cód. Quant. DiscrImnaçAo dos Servicos P. Unit. P. TOTAL 

TOTAL ________ 
RealGraf

 

3377 -363 7	 REALGRAFArteGrãfcaLtcIa.ME ONM 20 -Conjunto A - Lote 39 - Loja 02- e9an ía Norte - OF
.)A) VIdS - IUJ Id LI). LU -MIUr fl i11L.UZU5(IZU 

'O) :;iglC)C)	 IC) 
LU	 LCU I IC) C) 

CI)0	 0O	 - -.	 IC) 
.C/)	 C) __c0c0 
LU	 CU CU	 - 

w 
LL	

I•• ._I I	 IC) 
CJ)I)	 I	 —1 I LU 

co

C)	 CU LLJ	
(.-)

	

I I	 — 
I	 I	 IC) 

C,-) —	 I	 —II	 I-' 
IULd I _ I I	 CU	 co 

C) Cl)	 I A I I	 IC)	 I	 C) 
<X: <r	 I 'I I	 —	 tU_ 

(f)	 C_) 
LU C)	 IC)

.C)  I •/ _J I	 cT) — CU 
LU	 I C) 

— l)_ _4	 N- (n 	 -' <>
CC 

C)	 LL C) LI) 
H- C)	 LI)	 IC) C) C) C) C) 

CC	 C)1•4 I	 - -_ -	 I - .C) 
T)- — C) IC)) LL, ) CU 

Q.	 u LL.	 CU Cl) u-i- -- 
C)	 L)	 CC) C) -. CU . - LU LU — —

Ln c>C)C/Ct 	 L2	 r—---
coWC) CU IC) --C)--C) 

H- Co-. I	 C, 
Cl) IC) C) C).. —	 C) C) -  

LU I—C)CCD LC)LJ'	 C)LiJ	 CU 
I	 p Il)	 F	 C)C)C)CV)C) I 

C)WC)C) 1	 C) CUC\J	 LU 
C)	 CO	 N-Cfl	 C)C) WC) 

C)CCC) 'C) - Ud	 C	 (fl 1EC)CUC)C) 
LUU (D-_ I- Cl) C C). <E <=> I C) C) C) 
LU I— IC) Ci Ci r %/Ud	 LU-I-- — CC - . 

C)	 CC CU .. -	 C) - CC C) CL)	 I C)>- C) 
l)LiT)-CC	 C)C)C) W11C)UJ 

-Ct (
.
l) . ILl)	 IU	 C)	 ICI. 

LU C) H— Iflr	 --	 C) 
I- - Ct) . C) I— C)	 C Cm	 -	 CU -C) C)Lo 
—1 LLJ _-.— LC) C-.- .--- C).C3C) C)r

CC) .LLII-.. -I	 UJ C C IC IC)UJC)C)LL) 

	

• •r---CC---- U_iU1I) .J ) UI (OLU (CC!) 	 C)—ICtC) 
CLC) C)—. C)	 CO 

l) •. •	 H- C II C) )) .	 - 
._JLIJ C)LU ICC — C) -	 I I2.- CLI	 IC) LUUJ C) 

H-C)CCH-C)C)11_J Wa>C)U 



COOPERAT!VA MISTA DE TRABALHO DOS MOTOR!STAS (11) 3146-4000 
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DE SP - RADIO TAXI 	 (Ii) 3251-1 7° 

flpnfrI ( 5)r R djotaXVermeIhOebraflC0C0m	 0846892988 
A fil  

iflJHIl7I°i1Ii 
Bela Vista 01310910 SP/SP 

MOTORISTA AUTONOMO 

Nome	 KLEBER HOLGADO DEANDRADECIBO 

i	 Código	 0846892988 

Recebi a impôância de
	 W1*L SUPRIM 

	

001 servicosfde RádicTáxi por mim prestados.
	 152 

Itinerado

	

- do 20	 rr.. 

ASSINATURA	 Cod Ernof000 

UtiHee 0 Q Code	 bdix:	 eplIcatd/0 ou acesse: www . radic xv,riTh0Cb1OflC0 

Iseto d lopostos, nos 	 do o0oo T. drr	 nrc 0. do .0 d..9dd.	 rr	 coo doric	 Iroro L, rio	 irr	 .:io



I 
19/01/2015	 Checkin I Go - inhas aéreas inteligentes 

CARTAODEEMBARQU 6 1..	 ' 
SOARDING °°ASS	 J 

VIA DO CUENTE
7c2 6	 qqc	

[ 
CodBserva 

fl nome(name) 
DIEGO MARQUES 
documento(id) 30782	 contato(contact) 	 Raiane/Sinval	 tetefone(phone) 6182958553 
FQTV	 parentesco(kinship) 

E3
voo(flight) 
1401

portäo(gate) assento(seat) 
19C horiria de embarque 

 oait1ingnme) 

de(from)	 para(to)	 portão(gate) 
Brasilia (BSB)	 São Paulo - Congonhas (CGH) 	 07	 - 

20JAN15	 07:16	 20JAN15	 08:50	 classe(class) T 

data(date)	 20JAN15 

_____________________________________
 

$
bagagem de mao	 -	 L 
uskgpo, passag050Bagagens denOo q 	 codaso 0 OoShOjec.105 peb N %IFC.serao doepachadoo no Pam 	 Anon dasdunensOesnaopoae	 assarllpcenth,et-oo  

u- - 
(Con5Eieeabg.o5on)

\

-' 
t ORTANTEeSIpOP,,nsdo dsdocwrmnbdojo 000cao 

og.EsEnmonmdonoon,npnsdooho k ç 
— S 

t.
ar 	 deste. a mama

Sujedo as condiçOes de contralo. Cópia do contiato a disposicão dos inteTessados mediante soIicitaco. Não endossãveL Válido

	
" 

Ui 

s,• 
franquja de bagagem 
Crencasa2 anooin-onposs:000ponnuoo.fraoquja 
DeEms pasoage000:23k9. 

**20% de desconto na Localiza* 
Le

fl-condnad.Dj.Haraurcaaroskaoaoe4evcasc 400rSS. 
cesse-\-yolcornSr 



Ln 

DV	 Cl Conta C2	 Srte	 Cheque N.o	 C3 

60933 8	 9 - .- Comp	 Banco Agenda 

001	 29M0	 8 2.078-8 8	 800 
tII	

J	

1 oie 
__ Em

ieaqUafltIa de	 OAA7)
e centavos acima 

__- -
ou a sua ordem 

a do 
do 

ASA 5UL 502	 OF CNpj 18.532.307/000 07 

EMPRESA5 11 5036 
5CRSO2i1' 
CONFECCAO 0I201

Oil	 !;E;

NJ
	

) 



nfl BgflfluI 
Bocci 

4811 IN 136 
(UMPROVANIO U in M (UtU 

DI LM D1t 1W 

61 1[N1 L: D 1GU N 6681)11 MARUIiLS 

666N616 13508 X	
t1N1A	 6.tlN 1 

661.6	

15,88/ Li I N 

88. UOCOMLtl)	
411.1 1 liii , h88 .?4

VALOR CHEQUE 611 11QUW. 
VALOR TOTAL 

LIWN 1 LA°	
8,65tti 

NR .A Ell*
111.1 1 / 

LE LA NO VERSU 6IIO C1'NNLNVAN NiLilMi N 10 

68186 OUT 868 1 NF ONMACULI, 

SST

t	

ILI 

 

1



SOL P lE DAD E
	 WWW.SOLI DAR IEDADE.ORG.BR  

Brasilia/DF, 10 de agosto de 2015. 

A Tesouraria do Partido Solidariedade. 
BrasIlia/DF 

ATT.: Dr. Luciano Araüjo

PR3R aEc'L 

rh 	 156/ 

Ref.: Reembolso de Despesas 

Prezado Senhor Tesoureiro: 

Solicito a Vossa Senhoria a fineza de providenciar o pagamento da 
importância de R$ 348,02 (trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos) 
referente ao REEMBOLSO DE DESPESAS, conforme comprovante anexo 
ao extrato individual. 
Em tempo, informo que as despesas foram realizadas durante o periodo de 
05 de Agosto de 2015 e 07 de agosto de 2015, durante viagem a cidade de 
Salvador/BA, para realização de auditoria preventiva nas contas da Comissäo 
Provisória do Partido Solidariedade do Estado da Bahia. 

of 0 valor supra deverá ser depositado no Banco do Brasil, Agência 3598-X, 

c/c 5.310-4, a favor de Diego Ricardo Marques. 

or favor, anexar o comprovante de depósito e, hem como o presente 
pedido e os anexos que o acompanham ao processo de prestacão de contas 
ciesta Agremiação politica. 

AteiciosamentC, 

)içkdo Marqu 
()A1/DF 30.782	 r, 

C,



L/-\SY 4, TAXI 

RECIBO DE TAXI 
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RESTAURANTE _____________________ 
[B COMERCIO DE ALIMENTOS LbA] 

Av. Otávio Mangabeira, s/n - Praia de Armaçao - Tel.: (71) 3461-9010 
CEP: 41750-240 - Salvador- Bahia 

C.N.P.J: 39.069.299/0003-38 	 Insc. Est.: 69.652.691-NO

NOTA FISCAL 
StRIE D-1 

Válldo p1 uso at é 
1

1710512017
1 1 Via: Cliente 
21 Via: Fixa 

159135 
)ata da Emissão: CL(- 	 deC	 de 

Jome: 

ndereco: 

UANT. D1scRIMINAcAO DAS MRCDORIAS PREO UNIT. TOTAL -	 - 

ápida Beira Mar Ltda. Rua Rocha Leal, 33-SI 02- Barbalho . Tel.: 3241-0255 . Salvador- Bahia 
7.619.393/0001.65;Insc. 	 Est.	 67.193.756:lOOTaIöes	 50x2	 de	 157501	 a	 162500

' Total i1 
N ta R$ ILWJ... 996"193C2015 ue ioiuwtui3 vaiiva para 050 ate 1710501 7  Imp.: 05IUi5

1IPftJ.	 1ifl0k 

E 
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L4IDARIEDADE
	 WWW.SOLIDARIEDADE.ORG.BR 

Brasilia/DF, 06 de outubro de 2015. 

A Tesouraria do Partido Solidariedade. 
Bra silia/ DF 

ATT.: Dr. Luciano Araüjo 

Ref.: Reembolso de Despesas 

Prezado Senhor Tesoureiro: 

Solicito a Vossa Senhoria a fineza de providenciar o pagamento da 
importancia de R$ 506,07 (quinhentos e seis reais e sete centavos) referente 
ao REEMBOLSO DE DESPESAS, conforme comprovante anexo ao 

cxtrato individual. 
Em tempo, informo que o valor refere-se as despesas incorridas durante 
viagem realizada a cidade de Salvador para reunião corn a diretoria do 
Agremiacão do Estado da Bahia. 

O valor supra dcvcrá scr dcpositado no Banco do Brasil, Agência 3598-X, 
c/c 5.310-4, a favor de Diego Ricardo Marques. 

Por favor, anexar 0 comprovante de depósito e, bern corno o presente 
pedido e os anexos que o acompanham ao processo de prestacao de contas 
desta Agrerniação poiltica. 

Atencosamente,

/ 

raues

TL 

F 

OAl3XDF 30.7



F KINUKER	 LTOA erio1 

/ AV. OTAV 0	 880-	 o 
41	 ,0( 01	 j 91S,LL2l- 

E2b? 
7 f1i726 5 14	 8	 1)	 C	 1	 Co0i10?W 

curHM FISL. 
TEll	 E	 RI	 'I	 1ll	 V	 99	 ci	 i[	 ILV C'	 C) 

24	 4GUA 
29	 JRU	 (-	 JU1UnT7	 10, q 
92	 UCURUJE	 Cf	 CHURUT	 Ln	 17	 32	 9 

1VO93 97	 CU9UJ	 ll	 iNn	 17 
'--	 -- 9173 MURHCDU	 99	 IVu	 17	 199 

- 7249	 LIME' IA	 U	 9UJSU	 JURFU	 lVn	 17	 19	 94 
V	 286	 JURR I	 11140	 lUn	 17	 10	 9O 

TAL	 R 
Dnheio	 301 50 
17O7T04 Or 

70E 8 Al 332AC0? 1cC6E851776oJ 
1 nb 21	 7 Ci 0	 46 41 Et00	 i 0 hun	 on' e 

de	 - CE	 0044 - COIl 4 I ELF 001	 t	 ea 
Mesa:	 /Pedi do: 1 1552 •

AS AUTO 14411	 fi	 4	 1	 1i1	 71	 906	 q4 
ene 96 0 0

Tl let Jf 030 

r EMAfFLH	 i	 Wo 1H FE ECF IF 
- it	 0	 )	 £ CF	 001	 1-1:0001  - 

- - OOOOOQL7	 I IRUIt	 IT	 '11/015	 14	 lIt 

-t.••_-
FAB:BEO9 10 10100011210280 

rej 

CUftI9 --

Au	 01 

o	 19	 - 

iuIAL 

ru

0



5O 407012 

I

Carro n° 

,9,u,;^ , ^-,, ^l 
COOPERATIVA METROPC)LITANA DE TAXIS ESPECIAIS DO SALVADOR 

(71) 3244.4500 I WhatsApp 0 (71) 99625-6459 
coometas@coometas.com.br 

www.coometas.com.br

08000 710311 13377.6311 13646.6310/6311 
www.taxicomtas.com.br • taxicomtas@taxicomtas.com.br 

reservas@taxicomtas.com.br 

COOM ETAS
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Mercure
FIOTF 1-5 

27-11-15 •	 08:07:35	 RPS -RECIBO PROVISORIO DESERVICOS 
PROVISORY RECEIPT 

Rua Desembargador Alvaro Clemente de Oliveira, 296- Pituba - Salvador/BA - Cep: 41810-720 Tel.: (71) 3021-8100 Fax.: (71)3021-8107 - E-mail: H8930.re@accorcombr
 NOME / NAME:	 Diego Marques 

COMPANHIA I COMPANY: 
ENDERECO / ADDRESS: SQN 313 Bloco G 

Brasilia	 DF	 70766070 
CPF:	 01081742127	

ITPtaznL EMAIL: diegomarques@sol j dar jedadeorgbr	 RESERVA N: 14E 327  
CHEGADA/ARRIVAL: 	 26-11-15	 SAIDA/ DEPARTURE:	 27-11-15	 AR:	 Ft	 162 
ACCT N:	 F00109	 N DE APARTAMENTO I ROOM N: 0105	 RPS N: 84195

no WM76ft 
'7MTI,Yt 

	

27-11-15	 3000	 MinibarAlimento	 8.50 

	

27-11-15	 3000	 Minibar Alimento	 8.50 

	

27-11-15	 3000	 Minibar Alimento	
8.50 

	

27-11-15	 9000	 Dintieiro	
-25.50 

portar:	
0.00 

Saldo	 R$	 0.00	 Total	 R$	 25.50 
Total Tributavel	 R$	 25.50	 5%	 Total ISS	 R$	 1.28 

tens de SeMcos deste RPS ser8o Cnvortidos etut NFS-e ate o 10° (déclmo) dia sub:quente a sua 
emlssão,Decreto n°, 19,682 de 18/0612009, Para consultar e imprimir a sua NFS .e actrsse o site: https://nfse ,sefazIvador ba .gov.br/onLIne/ModuJ/c0p NfseRPSFrm.aepx 	 x  

ASSlNAflj / SIGNAI1JRE 

ecificadas. cordo quo a minha resnssbiiidade por este RPS continua em vigor tomandme resnsdi no caso em que a pessoa, companhja 
on associaçao indicada deice de pager parcial ou lotalmente a soma das despesas 

Tee my liability for this bill Is not waived ABD agree to be held personally liable jet the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges 

Mercure Salvador Pituba . Rua Desernbargador Alvaro Clemente de Oliveira, 296- Pituba - Salvador/BA - Cep: 41810-720 Tel.: (71) 3021-8100 Fax.: (71) 3021-8107 -E-mail: H8930re@accor COm.br 
CNPJ: 13.325.053/0001.24	 lnscrlçao Municipal: 378.1601001.47
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BIER FASS CERVEJARIA LTOA
SHS SUL QI 05 BLOCO E LOJA 52 E 53 

LAGO SUL - BRASILIA - OF	 __________ 
CNPJ:(U.i73,478/00O1-4 1 	 5Jp9R ELZJ$L IE:07.32i;.157/001-98 	 mm 

IM:07.32.157L001-.98	 zn 

CNPJ/CPF consufflidor:010,817, 421 27 
CUPOM FISCAL  

ITEM C0I19) DESCRICO QIOUM.VLUHITLR$ ST ML ITEM R$J 

2 104 9SUCII LARANJA NATURAL 2UMx6 50 T2	 13'OOG 
3 56 9604LMI0 BIER FOSS 2K9x174'90 12 	 349900 
4176 9LIMIINODO SUICO IUM 12	 6 500 
5164 9SUCI LORONJO 6OIOROL 109 12 	 6500 
6144 9J3030 SOlO NATURAL ION 11 	 1590Q
7150 4CREIIE 901100 POPOIO 2UH19 90 12 39 80 
ibtotaI R$

+47 44 
'JIAL	 R; 

CARTAO	 521,84 
12 =02T17. 00% 

1D-5 : d4 1 18cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL" 
Consurno ia Mesa:037-SEM EMISSAO DE CONF.OE MESA 
MOTA LEGAL: ICMS = R$ 85,73 
Val Arro: Tributos R$163 75(31,37%) Fonte:IBPT 
Mesa : 0::7 Squencia : 36 

PROCON - OF TEL: 151 
SCS 00 8 VENANCIO2000 B-GO SALA 240 

CREDITO LEI 4159108 
DRDRZF	 T7	 tT7 

BEMATECH MP-4000 TH Fl ECF-IF 
VERSB:0.00,02 ECF:002 LJ:0001 
00QQO11O0TUQVOPIOY 16/12/2015 14 :08:2YV 
FAB:B109 010100010044978



[SO&IDARIEBDE: 	 WWW.SOLIDARIEDADE.ORG.BR 

Brasflia/DF, 21 de dezembro de 2015. 

A Tesouraria do Partido Solidariedade. 
BrasIlia/ DF 

ATT.: Dr. Luciano Araüjo

1ML WRO aJL 

165/'
c,:;:I I 

Ref.: Reembolso de Despesas 

Prezado Senhor Tesoureiro: 

Solicitr a Vossa Senhoria a fineza de providenciar o pagamento da 
importância de R$ 521,84 (quinhentos e vinte e urn reais e oitenta e quatro 
centavos) referente ao REEMBOLSO DL DLSPES\S, conforme 
comptovante anexo ao extrato individual. 
Em tempo, informo que o valor refere-se as dcspesas incorridas corn rcfcicão 
no rnês de dezembro, em especial no almoço realizado entre a assessoria (la 

presidente da cornissäo de ética desta agrcmiac, o.. 

depositado no Banco do Brasil, Agência 3598-X, 
C 5.310-4, a favor de Diego Ricardo Marques. 

Par favor, anexar a comprovante de depOsito e, bern coma o presentc 
pedido e as anexos que a acompanham ao processo de prestacao de contas 

rremiacAonolitl(-A. 

JitU1L1t[ (•, 

Yr	 .2---- 
I )ic Ji ardo vfarques 
OA	 30.782

r
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13921flNco no Bfln1i 

LOHPUOVRN E D[ DLIuI ()IM CONIA 	
106 

EM OINHE.JRQ 
L 1t Ii::	 LEO R .1C0fL)[j M0((Q(JES Ai;ENcJ	 3598-x	 CONJO:	 4

DATA  
NE. DO CUMENT	 21/12/20,5 I)	

48 VALOR CHEQUE 86 LIQUI(j .111.392-100.10(i  
04 VALOR TOTAL	 571,

521,84 
NR,AUTENHCACAU 
ETA NO VERSOflMUNSI rU	 VAR 0511 EUOUMI N U LNTE[ OU1RS I
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Lago Sul - Brasilia - DF CEP: 71.625-500 
M 0 V E I s

	

	 Fones: 3364-35121 Fax: 3248-3988/ Celular: 9975-9488
www.dircimoveis.com.br I imoveisdarcgmaiLcom 

CONTRATO DE LOCACAQ IMOBIL.IARIA  
'OK W" EIVOR010 

	

-	 I 
Locador: MSW CONSULTORIA ADMINISTRAAO E PARTICIPAAO LTDA, inscro no CNPJ.J 
40.165.36710001-80, isenta de Inscriçao Estadual, sito a SRTVS Q 701 CONJ 0 BLOCO B N°j80 SAi%) 
ASA SUL - BRASILIA/DF, tendo como sôcia gerente a Sr a SONIA THERESA GUIMAR4ES 
Brasleira, viUva, empresária, portadora da carteira de ideritidade/órgâc: 185.552 Mlnistérlo da Marinhajé 
CPF: 153.112.011-34 residente e domiciliada a SHIS QL 16 CONJ.JNTO 05 CASA 18 - LAGO S1JL 
BRASLIAIDF. 

Administradora: JOANA D'ARC GONZAGA TEIXEIRA, brasilein?, divorciada, Corretora de lmóveis, 
portadora do CRECI no 4297 e do CPF 238.733.021-87, endereco comercial SHIS QI 11 Bloco "0" Sala 
109/111 DECK BRASIL SHOPPING, Lago Sul CEP 71.625-500 - Brasilia- DF. 

Locatário: SOLIDARIEDADE, inscrito no CNPJ.: 18.532.07/0001-07, sito a SCN CID 02 BLOCO D LOJA 
10 ASA NORTE - BRASILIAIDF. 

Responsável: PAULO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, divorciado, metalürgico, portador da CNH n° 
0188908550 DETRAN/SP e do CPF: 210.067689-04, resioente e domiciliados a SQN 202 BLOCO I 
APARTAMENTO 601 ASA NORTE - BRASILIAIDF. 

Responsavel: LUCIANO ARMJJO DE OLIVEIRA, Brasleiro, casaco, Administrador, portador da carteira de 
dentidade/órgäo: 326065598 SSPIBA e do CPF: 348.084.185-68, c.sado corn KATARINE DE ARAUJO 
OLIVEIRA. Brasileira, portadora da carteira de identidade/Orgão. 0368682641 SSPIBA e do , CPF: 
681.157.765-72 residentes e domiciliados no FRENTE SHOPING PONTO SETE RUA CEARA 242 
APARTAMENTO 902 EDIFICIO MANSAO JARDIM IMPERIAL - PIT USA - SALVADOR/BA. 

lmóvel: SHIS QL 16 CONJUNTO 05 CASA 18— LAGO SUL - BRASIL.IAiDF. 

Finalidade da Iocação: Residencial 

Vigéncta da iocaçäo: 30 (Trinta) meses renováveis. 

Vencimento dos aluguéls: 26 (vinte e seis) de cada més a vencer. 

As partes, qualificadas no preâmbulo deste instrumento particular de lccação, regido peta Lei n°. 8245/1991 - 
de 18 de outubro de 1991 e pela Lei n°. 12.112, de 09 de dezemLo de 2009, tern, entre si, ajustada a 
presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condiçöes: 

- DO IMOVEL 
1.	 0 Locatário atesta ter visitado anteriormente o irnovel e 	 recebe em perfeitas condiçães de 

habitabilidade - 
Z.

	

	 A finalidade da locacão realizar-se-á de acordo corn o chspostc nas norm3s Urhanisticas qie rege a
destinaçâo e o modo de utilizaçào do imOvel em questão. 

H -. DO PRAZO DE LOCAçAO 
3. 0 presente contrato tern inIc;fo ;io dia 26 de Fevereiro de 2014 :3 25 de Agosto de 2016, 
4. A renovação ou prorrogaçâo deste frstrumentc Particular do Contrato será regulamentado pelos 

dispositvos da Lei vigente do inqUilinato Brasileirc  

IA 

-



111-00 ALUGUhL 
5. As partes convencionarn o valor mensal do aluguel em R$ 11.000,00 (Onze mil reais) que serâo 

pagos mensalmente a vencer. 
6. 0 contrato será reajustado a cada periodo de 12 (doze) meses pelo IGP-M (ndice Geral de Preços de 

Mercado da Fundacâo Getülio Vargas), apurado no periodo. 
7. Se o indice acima mencionado for extinto, proihido, ou congelado, fica eleito aquele que vier em sua 

substituição. 
8. 0 reajuste será efetuado não apenas durante a vigência do contrato, como também la hipôtese d 

sua prorrogacäo por prazo indeterminado, por força de lei, ou por vontade das partes. 	 173 
9. As partes podern, na hipótese de prorrogação da locaçâo por prazo indeterminado, re_actuf 

fixado para novo aluguel. Seis meses antes do vencimento da presente locacao será feito urn esi4o 
sobre o valor atualizado do im6vel no mercado e será submetido a apreciaçâo do Iocatário, para s  
prorrogacâo por urn novo periodo a ser pactuado entre as partes. 

IV - DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
10. 0 vencimento estabelecido será todo dia 26 (Vinte e sets), sendo correspondente ao més a vencer. 
11. 0 Locatário deverá efetuar o pagamento do aluguel por melo de depósito bancário, boleto bancáno, 

ou acordo entre as partes. 

'- DOATRASO NO PAGAMENTO 
12. A impontualidade no pagamento do aluguel e demais encargos acarreta o pagamento de multa de 

mora de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (urn por cento) ao més e o total do débito ficará 
sujeito a atualizacâo monetária desde o vencimento ate o seu efetivo pagamento, sem prejuizo do 
envio dos débitos para a cobrança, a partir do décirno quinto dia do atraso. 

13. A quitaçâo outorgada a cada mês nao quita débitos anteriores existentes, ainda que nâo ressalvados, 
bern como débitos existentes porventura lançados apos o término da Iocação. 

14. A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento de aluguéis, impostos, taxas, 
seguro, ou demais encargos de responsabilidade do Locatário, em hipOtese alguma poderá ser 
considerada como modificacâo das condiçoes do contrato, que permanecerâo em vigor para todos Os 

efeitos. 

VI- DOS IMPOSTOS E DAS TAXAS 
IS. Obriga-se o Locatário, a partir da entrega das chaves, e juntanente corn o pagamento do aluguel, a 

satisfazer mensalmente ao pagamento do condominlo por sua conta exciusiva, do consumo de água, 
Iuz, gas, interfone, servicos gerais, bern como todos os tributos (impostos, taxas e contribuiçôes) 
municipais (IPTU). Estaduais e Federals aue recaiam ou venham a recair sobre o imOvel Pocado. E 
dever do Locatário fazer seguro contra incêndio para o imóvel em companhia de livre escolha do 
Locador, corn renovacoes anuais, revertendo a indenizaçâo do referido seguro em beneficio do 
proprietário. 

16. Incumbe ao Locatário satisfazer por sua conta as exigéncias das autoridades sanitárias de higiene. 
17. E obrigacào do Locatârio, enviar a administradora, sempre que requisitado, os comprovantes de 

quitaçâo de quaisquer das obrigacâes descritas nas alineas anteriores. 
18. 0 não pagamento de quasquer dos encargos dcscntos contitui nfraçao lega l ou contratu e é 

motivo para rescisâo deste contrato. 

VII- DAS OBRIGAcOES DO LOCATARIO 
19. E proibida a Cessâo de Locaçâo, a sublocaçâo e o enipréstimo do im6vel, seja total ou parcalmente 
20. Cumpre ao Locatárlo ericaminhar irnediatarnente au Locador, o recebimento de quaisquer papeis ou 

documentos entregues aos cuidados dos moradores que se refiram a interesses diretos do Locador ou 
do im6vel, sob pena de responsabilidade civil por perdas e dancs decorrentes de omissão; 

21. Cumpre ao Locatärio fazer imediata comunicaçäo de quaisquer avarias graves no imOveI locado, bern 
como as que forem causadas por sua omissâo e negligência. 0 Locatário declara ter vistoriado o 
movei e o encontrado em condiçôes normais de uso, conforme Laudo de Vistoria anexo, e assume 
que, salvo as obras que importem a seguranca do prédio, obriga• .se por todas as demais, devendo 
trazer o imóvel locado em boas condiçOes de higiene e limp&za, corn Os aparelhos sanitários e de 
!uminaçào, fogâo, papéis, pinturas externas e irtternas, telhaoos, vidraças2márm ores, fechos, pias,

/ 
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funcionamento, para assim Os restituir, quando findo ou rescndido este contrato. 0 Locatário não 
pode, sem autonzação, modfficar a forma intern.) ou extema do imóvel. Quaisquer benfeitorias 
executadas pelo Locatário in corpora r-se-ão ao imôvel, findo ou rescindido o contrato, sem qualquer 
ndenizaçâo. 

22. 0 Locatário e obrigado a permitir a vistoria do imóvel pelo Locador, ou pelo procurador mediante 
combinacâo prévia de dia e hora.  

23. 0 Locatário e obrigado a manter a imóvel por sua prOpria conta em perfeito estado 
respondendo par quaisquer danos, avarias, estragcs de qualquer natureza par ele caados 'jlef 
ocorridos ou adquiridos durante sua permanência, devendo repará-lo e deixá-lo no est4do em que 
encontravam quando do inicio da locaçao, sob pena de não recebimento das chaves EI inr.iri 
todos as encargos locativos ate efetiva reparacâo. 

23. Nâo incumbe ao Locador, na qualidade de Administradora, a real izaçao de quaisquer reformas de\ 
reparação, manutencão ou aformoseamento do imóvel dado em locacao, ficando afastada a 
responsabilização dela pelos servicos executadosna unidade locada. 

25. Na hipOtese da necessidade de servicos imprescindiveis a habitabilidade do imóvel, deve o Locatário 
fazer comunicaçao por escrito ao Locador, corn discriminaçäo dos servicos a serem executados e Os 
respectivos custos, para que seja obt!da do proprietário do irn6vel prévia autorização para as 
providências que se fizerern necessárias 

III - DA RESCISAO 
m. A mutta eslipulada para rescisão do presente contrato, caso o locat6rio vier a devoiver a imOvel antes 

do vencimento do prazo ajustado, corresponde a prcporçào de trés alugueis. 

IX - DA RESTITUICAO DO IMOVEL 
27. 0 Locatário e obrigado a notificar o Locador, por escrito, sabre a restituicão do imOvel, corn 

antecedéncia minima de 90 (noventa) dias. 
28.0 Locatârio é obrigado a apresentar ac Locadar a ültima conta paga referente a energia elétnca e a 

agua, mais os protocolos do consumo final respectivos corn desligamento, igualmente pagos e todos 
as carnés originals de IPTU/TLP quitados durante.o periodo da locaçâo. 

29.0 irnOvel deverá ser entregue no mesmo estado fIsico que so encontrava no inIcio da tocação. 

X - DA GARANTIA 
39, Como garantia das obrigacoes assumidas neste contrato, 0(a) LOCATARIO(A), par ser de interesse, da 

em Cauçao ao(á) LOCADOR(A), 0(s) Titulo(s) de Capitalização de Pagamento Unico, cujo a valor total 
da garantia e de R$ 60.09600 (Sesserita mil e noventa e seis reais) sendo integralizado neste ato 
50% do vaior correspondendo R$ 30.048,00 (Trinta mu e quarenta e oitc reais), subscrito junto a 

SUL AMERICA CAPITALIZAçAO S.A., através da(s) Proposta(s) de n°(s) 888.13.108898.80-8. Os 
50% restante correspondendo a R$ 30.048,00 (Trinta mil e quarenta e cito reals) deverá ser subscrito 
junto a SULAMERICA CAPITALIZAçAO na data de 26 de Fevereiro de 2015. A nào quitacao dos 50% 
restantes da garantia a ser integralizada na data supra mencionda ensejará a na recusa contratuat 
corn as penalidades previstas na lei do inquilinato e neste contrato. 

Parágrafo Primeiro 
Ao término do prazo de vigência do(s) TItulo(s) (12 meses), sob penade quebra de cláusuia contratuai, fica 
0(a) LOCATARIO(A) obrigado(a) a renová-lo(s) enquanto perdurar a Iocaçào, no mesmo piano, mediante 
reaplicaçâo dos saldos atualizados, ficando também, c(s) Titulo(s) criundo(s) da reaplicaçào caucionados 
corno garantia da avenca locaticia, ate a efetiva desocupacao do imóvel e entrega das chaves. 
Parágrafo Segundo 
Para fins do que trata a Parágrafo Primeiro desta Clâusula, 0(a) LOCADOR(A) se obriga a itberar junta a SUL 
AMERICA CAPITALIZAQAO S.A a Caucâo dos Tftulos vencidos, para fins de reaplicaçâo. 
Paragrafo Terceiro 
Para aterider a que preceitua o Parâgrafo Primeiro desta Cláusula, neste ato 0(a) LOCATARIO(A) concede 
ao(â) LOCADOR(A), poderes, exclusivamente, para quo, em seu name e a seu favor, possa resgatar a(s) 
TItulo(s) Vericido(s) e dada(s) em caucâo a Iocaçâo, ê reaplicar, integralmente, 0(s) seu(s) valor(es) de 
resgate em nova(s) Titulo(s), junta a SUL AMERICA CAPlTALIZAA0 S.A., assinando a(s) respe
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ropostas ae uoscriçao e concoraanao, expressarnene, corn as uonajWes uerals OOS) I LUI0IS) ue 
Capitaflzação. 
Parágrafo Quarto 
LOCATARIO(A) declarara estar ciente que o seu Titulo de Capitalização dado em caucão a este Contrato, 
terá sua reaplicaçao autornátca a cada perlodo de 12 meses. Declara também, saber que deverá comunicar 
por escrito ao LOCADOR(A) e ao Escritário de Seguros que lntermediou a contrataçao do Titulo ou a própria 
Sul America Capitalizacão S/A, corn 30 (trinta) dias de antecedência do firn da vigénc1iado tItulo de 
capitalizacâo, a sua intençâo de não contnuar corn a locaçao objeto deste Contrato, bern 
bloqueio da reaplicacâo Automática, dando contra - ordem, para anular a cláusula c4 reapçaçä 
automática contida na Carta de Cauçäo que foi assinada. 
Parágrafo Quinto	 I 

o LOCADOR uma vez informado da decisão do LOCATARIO do clue trata o paragrafo anterior, se ob ga 
bloquear reaplicaçâo automática para que 0(s) Titulo(s) nâo seja(m) reaplicado(s) Automaticamente e 
novo(s) Titulo(s) e ocorra, a situação prevista no artigo 8 0 das Condiçôes Gerais do Titulo de Capitalizaçâo. 
Parágrafo Sexto 
o LOCATARIO, declara estar ciente de que, case nào faca o comunicado e no prazo estabelecido no 
Paragrafo Quinto desta Cláusula, terá o resgate do seu Titulo de acordo corn o que prever o artigo 8 0 das 
Condiçöes Gerais do TItulo de Capitahzação. 
Parágrafo Skim 
Ao término da locaçâo, corn a desocupaçao do imôvel e a eritrega das chaves, sem a existéncia de quaisquer 

bitos do(a) LOCATARIO(A) para corn 0(a) LOCADOR(A), este liberarâ junto a SUL AMERICA 
LAPI TALI ZAçAO S.A. a caucâo do(s) Titulo(s), apresentando, tarnbém, documento rescisOrio da locaçäo 
tirmado pelos(as) LOCADOR(A) e LOCATARIO(A), comas firmas reconhecidas. 

31.No case de inobservància pelo LOCATARIO, de quaisquer das cláusulas do presente contrato, fica o 
LOCADOR, desde já, autorizado a resgatar o titulo caucionado, a qualquer momento, mesmo antes do 
prazo final de capitalizacão, inclusive corn correção devida, independente de interpelacão judicial ou 
extrajudicial, pagando-se de qualquer importância que Ihe seja devida, fazendo a restituicâo ao 
LOCATARIO do saldo que porventura haja a seu favor. Na hipótese de ser contestado pelo 
LOCATARIO o valor apresentado, e ser ajuizada a competente ação de prestacäo de contas, correrão 
P01 conta desde todas as despesas, custas e honorários de advogado. 

32.Ao LOCADOR são conferidos, neste ato, tambCm pelo LOCATARIO, os necessários poderes 
especiais de representacâo, para substituiçâo dos titulos dados em caução, case no curso da locação 
venha a ocorrer a temo final do prazo de capitalizaçäo. Nesta hioOtese os flOVOS titulos perrnanecerâo 
em garantia da locação e das obrigaçoes assumidas pelo locatário, mantidas as dernais condiçães, 
em especial quanto ao disp ' sto no parágrafo anterior. 

Xl— DO FORO 
33.Os atos judiclais e extrajudiciais relativos ao presente contrato tais como citaçoes, intimaçOes ou 

notificaçães, poderâo realizar-se via postal 

34. Case não haja acordo amigável, as partes contratantes eleaern o foro de Brasilia-DF, corn renüncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimiem quaisquer questOes oriundas do 
preSeflte contrato	 / 7 
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E, par estarern justos e contratados, para que surta seus juridicos e legais efeitos, lavraram o presente 
instrumento em 03 (Três) vias de igual tear e forma na presença das te;temunhas. 

Brasilia. 26 de Fevereiro de 2014. 

II 

MSW CONSULTORiA ADMINISTRAçA0 E PARTICIPAcAO LTDA 
(Locadora) 

SONIA THERESA GUIMARAES WMMER
(SOcia Gerente) 

PAULO PEREIRA. .DAILVA
(ResponsáveP 

LUCIA)40 ARAUJO DE OLIVERA
(Respcnsá,e) 

JOANA D'ARC GONZAA TEIXEIIkA 
(Administrador) 
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Ft	 178 
CONTRATO DE PRESTAAO DE SERVIOS NA AREA D 

C0MUNIcAcA0 

São partes no presente instrumento, de urn lado, 

(I) PARTIDO SOLIDARIEDADE, corn sede na SHIS QL 16, Conjunto 5, 
Casa 18, Lago Sul, Brasilia, Distrito Federal - DF, inscrito no CNPJ sob o 
18.532.307/0001-07, neste ato representado na forma de seu Contrato Social doravante 
denominada, simplesmente, CONTRATANTE; 

e, de outro lado, 

(II) EVIDENCIA SERVIOS DE INF0RMAçA0 DA coMuNlcA(;Ao 
LTDA., sociedade corn sede na SRTVS Q . 701, Lt. 05, B!. C, Centro Ernpresarial 
Brasilia, salas 312, Brasilia - DF, inscrita no CNPJ sob o n.° 09.453.279/0001-33, neste 
ato representado na forma de seu Contrato Social, a seguir denominado simplesmente 
CONTRATADO, e quando em conjunto corn o CONTRATANTE, denominadas 
PARTES; 

tern as PARTES, entre si, justo e contratado o seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1 - 0 objeto do presente contrato é a prestação de consultoria na area de comunicação 
pelo CONTRATADO, em beneficio do CONTRATANTE. 

CLAUSULA SEGUNDA - HONORARIOS 

2.1 - Os honorários para a execução dos serviços constantes na cláusula 1.1 scrão 
devidos nos seguintes termos: 

(i) Parcela mensal de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a ser depositada na conta 
corrente do CONTRATADO, no Banco do Brasil, agência 3598-X, conta 
corrente 10965-7; 

(ii) No caso de necessidade de viagem de alguns dos profissionais, as passagem (ida e 
volta), incluldas as taxas de ernbarque, hospedagem (em hotel) e diana para 
gastos corn transporte, alimentação e despesas extras côrrerão por conta do 
CONTRATANTE.

// 
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAOES DO CONTRATADO L179 

3.1 - 0 CONTRATADO prestará serviços jornalIsticos envolvendo atividades de" 
comunicação, como gerenciamento de crise, construção de imagem e divulgacao para a 
mIdia de informaçoes de interesse do CONTRATANTE. 

3.2 - Para a execução do presente contrato, o CONTRATADO colocará a disposição da 
CONTRATANTE toda a estrutura necessária para o perfeito desempenho do presente 
contrato. 

CLAUSULA QUARTA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE 

4.1 - Compromete-se a CONTRATANTE a fornecer ao CONTRATADO todas as 
condiçOes necessárias Para a execução dos serviços ora contratados, inclusive corn o 
fornecimento de todas as informaçOes, documentos e orientaçôes nccessárias. 

4.2 - Os tributos incidentes sobre as notas fiscais emitidas em razo do ohcto do 
presente contrato obedecerão a legislaçäo tributária em vigor. 

4.3 - Manter os integrantes da CONTRATADA informados sobre o andamento ou 
surgimento das açóes nas quais ele esteja envolvido. 

4.4 - Efetuar, na data apresentada, o pagamento discriminado na cláusula quarta 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA DO CONTRATO 

0	 5.1 - 0 presente Contrato terá vigéncia por prazo indeterminado. 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO DO CONTRATO 

6.1 - 0 presente contrato poderá ser rescindido pelas PARTES, a qualquer tempo, 
mediante prévia e expressa comunicação a outra parte, corn antecedéncia minima de 30 
(trinta) dias. 

6.2. - A resciso do contrato pelo CONTRATANTE não implica na devoluçäo dos 
honorários previstos no item (i) da cláusula 2.1.

/ ///
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CLAUSULA SETIMA - DO FORO
	 rk 180 

7.1 - As PARTES elegern o foro da Cidade de Brasilia - Distrito Federal, condo 
competente para dirimir as questOes decorrentes do presente Contrato, corn renüncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assirn justas e contratados, assinam as PARTES o presente Contrato, em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, cada uma corn 03 (trés) páginas, para urn so efeito, 
na presença das testernunhas abaixo, para que produza seus jurIdicos e regulares efeitos, 
o qual obriga as PARTES e seus cessionários ou sucessores a qualquer tItulo. 

Brasilia, 05 de agosto de 2014. 

CONTRATANTE - PARTIIYO-SOLIDARIEDADE 

CONTRA	 - E/VIDENCIA CO	 CACAO 

Testernunhas: 

CPF: 0. tO- B - . L t -t
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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 

HOSPEDAGEM DE SITE 

São partes neste instrumento: 

De urn lado na condicão de CONTRATANTE: DIRETÔRIO NACIONAL DO PARTIDO 

SOLIDARIEDADE, inscrito no CNPJ/MF sob o n o 18.532.307/0001-07, corn endereço na SRTVS QD 701, 
Bloco 0, Sala 278, Ed. Multiempresarial-DF - Asa Sul - Brasilia-DF - CEP: 70340-000, representada por 

PAULO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, metalürgico, portadora da cédula do RG n.° 10.273.141-
X SSP SP, inscrita no CPF/MF sob n° 210.067.689-04, e por seu Tesoureiro LUCIANO ARAUJO DE 

OLIVEIRA, brasiteira, advogado, casado, portador da Cédula de RG n°. 326065598, inscrito no CPF/MF sob 

n° 348.048.185-68 de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro (ado, na 

condicao simples de CONTRATADA: GUEST SOLUGOES EM INFORMATICA LTDA, corn sede na 

Alameda lraé, 620 cj. 115, CEP 04075-000, inscrita no CNPJ sob no 01.669. 75410001-00, neste ato 

representada por seu sOcio administrador LEANDRO ANDRÉ ASCENcAO, portador do RG n° 
19.980.369-9, inscrito no CPF/MF n° 262. 057.198-78, corn endereço residencial a Rua Doutor Paulo 

Ferraz da Costa Aguiar, no 1.600, apto 112- F, Vila Yara - Osasco/SP - CEP 06026-090. 

Pelo presente instrurnento e na meihor forma de direito, as partes acima nomeadas e qualificadas 
tern entre Si, justo e acertado o presente Contralto do Presto çao do Seiviços para Desenvo!vimento, 

Manutencão e Hospedagem de Sistema para Internet, mediante as seguintes cláusulas e condicoes 
que rnutuamente aceitam e outorgam, a saber: 

1. DAS DEFINIcOES 

1.1.	 Os termos abaixo indicados, usados ao longo do presente contrato, deverão ter os seguintes 	 > 
significados, quais sejarn:
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a. INTERNET: rede mundial de computadores; e

I 1T8C&J. 5:JF3 E1D1OL1 

b. SITE: sistema da CONTRATANTE para divulgacao de eventos, conteüdo institucional, artigo, noticias, 
material de apoio, banco de dados entre outros que serâo alocadas na INTERNET, cujc(omInio'sé6 
encontra devidamente registrado no REGISTRO.BR sob o sob o endereço (utl): 	 I 

http://solidariedade.org.br ; 
http://solidariedadeal.org.br ; 
http://solidariedadeam.org.br ; 
hftp://solidariedadece.org.br ; 
http://solidariedadees.Org.br 
http:/Isolidariedadema.org.br ; 
http://solidariedadems.org.br ; 
hftp://solidariedadepa.org.br ; 
http://solidariedadepr.org.br ; 
hftp://solidariedadepi.org.br ; 
http://solidariedadern.Org.br ; 
http:I/solidariedadero.org.br ; 
http:I/solidariedadesc.Org .br; 
http://sotidariedadeto.org.br ;

http://solidariedadeac.org.br ; 
http://solidariedadeap.org.br:  
http://solidariedadeba.org.br ; 
http://solidariedadedf.org.br ; 
http://solidariedadego.org.b: 
http:t/solidariedademt.org.br ; 
http://solidariedademg.org.br ; 
http://solidariedadepb.org.br ; 
http://solidariedadepe.org.br ; 
http:I/solidariedaderj.org.br ; 
http://solidariedaders.org.br ; 
http://solidariedaderr.org.br; e 
http://solidariedadese.org.br . 

2. DO OBJETO 

	

2.1.	 0 oojeto ao presente Contrato é a prestaçäo pela CONTRATADA a CONTRATANTE de serviços 
especializados na area de informätica, que consistirão no desenvolvimento de novas funcionalidades e 

1(5aC) c{o S/TI i C(N 1 I/\AI/F, heH (:L1fl.	 bn co do dodoc 

1)0 DESENVOLVIMLN 10, MANUIENçAO E H0ELALiIVl U0 Sl1 

3.1. Seräo prestados servicos de revisäo, manutenção de cessOes e funcionalidades para o site, criacão de 
layout mantendo a identidade visual do Contratante, salvo se esta nâo possibilitar o exercicio regular dos 

servicos da Contratada; 

	

3.2.	 Consiste ainda na prestacão de serviços de informática, na area de hospedagem de site, pelo qual a 
empresa CONTRATADA disponibilizará a CONTRATANTE, os seguintes serviços:
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a. Disponibilizaçâo do espaco para hospedagem de Dados, suporte técnico 24 (vinte e quatro) horas por dia 

para os servidores e atendimento 80 cliente de segunda a sexta -feira em horärio comercial; 	
!UP	 EI!' 

3.3.	 Será disponibilizado o servico de hospedagem de site contemplando 30 (trinta) contas de mail, MK 
500 (quinhentos) "mb' de armazenamento para cada conta, 3 (tres) 'gb" de armazenamento de arqIiivo 

site e banco de dados mysqi e, 20 (vinte) "gb' de transferência de arquivos entre servidor e visitantes/usuários; 

3.4. Para o computo dos serviços contemplados na cláusula 3.3. seräo corisiderados como site, cada "un" 

conforme descriçào da cláusula 1.1. alInea "a", ou seja, consideram-se 27 (vinte e sete) sites; 

3.5. A Contratada se compromete a manter o acesso ao cadastro de cidadaos para a Fundaçao 10 de Maio que 

é provido pelo site da ora Contratante, sem qualquer onus adcional, seja para esta Contratante ou para a 

lnstituicäo beneficiada corn o acesso. 

4. DOS PROGRAMAS 

4.1. Cada PARTE será exciusivarnente responsável pela procedência e autenticidade dos Softwares que 

poderäo ser utilizados no desenvolvimento do projeto da CONTRATANTE, ficando a outra PARTE livre de 

quaisquer Onus, encargos ou penalidades oriundas da eventual utilizaçao ilegal ou nao autorizada de Softwares. 

5.DOS DIRITOS AUTORAIS DA OBRA DESENVOLVIDA 

5.1. A CONTRATADA, pelo presente instrurnento, cede a CONTRATANTE, os direitos autorais de sua 

titularidade sobre o resultado do SITE advindo do serviço desenvolvido pela CONTRATADA, inclusive layout e 

os respectivos codigos fontes especificos, em caráter definitivo, irrevogável, irretratável e sem qualquer tipo de 

limitaçao. Fica reservado a CONTRATADA o uso dos codigos fontes que sao utilizáveis rotineiramente pela 

CONTRATADA nas programaçOes comuns e de praxe que desenvolve para a Internet, em qualquer site, como 

conexOes a banco de dados, integraçäo a sistema de pagamentos, menus interativos, enquetes, sistemas de 

noticias e outros assernelhados, que embora ora tenham a cessão de uso autorizada em caráter irrevogávet e 

irrctratavel a CONTRATANTE em quaiquer tempo no site que serã desenvolvido, permanecerao também de 

propriedade e titularidade da empresa CONTRATADA para seu uso como ferramenta de trabaiho. 

5.2. A CONTRATADA reconhece o direito da CONTRATANTE em proceder modificaçOes ou alteraçOes de 

qualquer natureza no SITE, sem que para isso se faca necesséria prévia autorizaçäo da CONTRATADA, que 

fica impedida de modificar o SITE sem autorizaçâo por escrito da CONTRATANTE.
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5.3,	 A CONTRATADA, neste ato, cede a CONTRATANTE os direitos autorais sobre as fotos ilustrativas e 

todos os materials que fornecer ou criar para a corn posicâo do SITE, em caráter irrevogavel e irretrF4 t vPI . pr 
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uso no SITE, a qualquer tempo, autorizando ainda sua adaptação e modificaçöes pela CONTRATA TE. 
Ft	 188/ 

5.4.	 A CONTRATADA está ciente de que todo o conteOdo dos materials fornecidos pela CONT.R 

näo poderao ser utilizados por ela para nenhuma finalidade que näo a execuçâo do presente Contrato. 

6. DO CREDITO DA CONTRATADA 

6.1.	 A CONTRATADA sempre que necessário terã que pedir autorizacão a CONTRATANTE para dvulgar o 

projeto em seu portfolio, e sempre que o fizer deverá incluir o nome da CONTRATANTE. 

7.DO PAGAMENTO 

7,1. A titulo de pagamento petos serviços pressionais de desenvolvimento de SITE, ora contratados e pela 
cessâo outorgada no presente Contrato (salvo migraçâo e criptografia), a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA, a importância mensal de R$ R$ 3640,00 (três mil seiscentos e quarenta reals) referentes aos 

servicos descritos nas cláusuias 3.1, 3.2 e 3.3., corn vencimento todo dia 15 (quinze) ao Was subsequente a 

prestaçâo dos serviços; 

7.2. Para os serviços regulares de manutenção descritos na clausula 3.1. será pago o valor de 10 (dez) horas 

por mês, sendo o valor da hora igual a R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reals), totalizando a monta de R$ 

1750,00 (mil setecentos e cinquenta reals); 

7.3. Para os servicos descritos na cláusuia 3.3. será pago o valor mensal de R$ 40,00 (quarenta reals) por mês 

por "url" sendo o total de 27 (vinte e sete) "uris", totalizando a monta de R$ 1.080,00 (mil e oltenta reals); 

7,4. Para os serviços de hospedagem de banco de dados descritos na cláusula 3.3. será pago o valor mensal 

de R$ 30,00 (trinta reals) por mês por "url" sendo o total de 27 (vinte e sete) "urIs", totalizando a monta de R$ 

&i 0,00 (oltocentos e dez reals); 

7.5. 0 descumprimento das condiçOes de pagamento estabelecidas nesta Clausula acarretara' a incidência de 

multa moratOria no valor de 2% (dais por cento), além de juros de 1% (urn por canto) ao mês, ambos sobre a 

quantia em atraso.	 ':1
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8. DO PRAZO

ELLV.* 

8.1.	 0 prazo de vigencia do preserite Contrato inicia -Se na data da sua assinatura e tern a viêricia de 16 
189' 

(dezesseis meses), ou seja, ate 0 dia 28 de fevereiro do anode 2018. 	 AL) 

8.2.	 0 presente coritrato poderä ser renovado corn 15 (quinze) dias de antecedência, mediante assir 

de novo termo para 0 exercicio seguinte, ou a qualquer tempo se houver consentimento entre as PARTIES. 

9. DA PRESTAcAO DOS SERVIOS DE HOSPEDAGEM E MANUTEN(;AO 

9.1.	 Todas as tarefas requisitadas pelo cliente serão registradas em sistema de ocorrências, na forma de 

tickets ou e-mail. 

9.2.	 A abertura destes tickets pode ser realizada pelo próprio cliente através do e-mail: 

suportenetgueSt.cOm . 

9.3.	 A abertura correta dos tickets é a forma que a CONTRATADA administra o processo de execucão das 

tarefas do desenvolvimento. 

9.4.	 Depois de registrada a tarefa no sistema de ticket e a análise feita, uma alocação de horas para 

producão serã gerada, corn detalhamento das horas necessárias e o prazo para entrega. 

9.5. A Contratada garante, a partir da hornologacão por parte do cliente, a correção de todos os defeitos, 

usualmente chamados de bugs, descobertos durante o periodo de homologacão, fica definida que defeitos ou 

bugs são: 

a) Qualquer codigo de erro de sisternas apresentado ao usuärio; 

b) Qualquer resultado diferente do definido no projeto em relaçao a cálculos, regras de negOcio, interacão 

corn a base de dados, consisténcia de entrada de dados, validacão de campos e formataçâo de dados; 

10. DA GARANTIA 

10.1. A CONTRATADA disponibilizará toda sua estrutura de suporte técnico telefOnico para resolução de L 

düvidas e problemas relacionados a operacionalidade e a infraestrutura dos serviços que prestaré para /4 

funcionamento eficaz ao objeto integral do contrato.
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10.2. 0 atraso pela CONTRATANTE no fornecimento dos dados e informaçOes solicitados pela 

CONTRATADA, por escrito, necessários para desenvolvirnento do SITE, irnplicará na irnediata prorrogacäo do 
Tfi,LkL	 E1!Jk 

prazo para cumprimento das respectivas fases, sem que isso implique em qualquer penandade a es a ultirna.
190/ 

11. DAS 013RIGA96ES DA CONTRATANTE 

11.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

a. Prestar todas as inforrnacôes solicitadas pela CONTRATADA para possibilitar a perfeita corisecução dos 

servicos contratados; 

b. Responsabilizar-se pela veracidade e autenticidade de todos os dados e informaçoes que serão fornecidos 

a CONTRATADA; 

c. Efetuar pontualmente o pagamento devido oriundo da Prestação de Servicos ora contratada, na respectiva 

data de vencirnento; 

d. Nâo violar direitos autorais e marcas e patentes de terceiros; 

. Colocar a disposicão da CONTRATADA urn responsãvel pelo "SITE" a fim e viabilizar a execuçäo dos 

serviços profissionais. 

12. DAS oI3RlGAcoEs DA CONTRATADA 

12.1. Alérn das demais obrigacOes previstas neste Contrato, a CONTRATADA se obriga a: 

a. Prestar os servicos profissionais corn estrita observância dos termos e condicoes prescritos no presente 

contrato e nas leis, alérn dos preceitos etico-proflssionais apllcaveis; 

b. Disponibiiizar toda sua estrutura técnica e profissional necessária para viabilizar a perfeita consecuçâo do 

objeto ora contratado; 

c. Utilizar do dornlnio registrado de titularidade da CONTRATANTE sornente para fins de consecucão do 

objeto contratado; 

d. No registrar nerihum dorninlo relacionado ao objeto deste contrato; 

e. Desanvolver o SITE respeitando todas as orientaçöes técnicas da CONTRATANTE, incluindo, rnas näo se 

lirnitando as relativas ao projeto e design gráfico do SITE, dentro da especificacão fornecida, para 

aprovacâo após a entrega do projeto. 

f. 0 cumprimento de todas as determlnacôes impostas pelas autoridades püblicas competentes, 	 7' 

relativas aos servicos aqui contratos, bern como o pagamento de todos Os tributos federals, 

estaduais e municipals que incidam ou venham a incidir sabre os mesmos, além da manutencao da 

validade de suas certldöes negativas (Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 

e a Divida Ativa da Uniäo, Certidäo Negativa corn a Receita Estadual, Certidäo Negativa corn a
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Receita Municipal e Certidäo de Regularidade de Situacao do FGTS), sob pena de ser sustado o 

pagamento da fatura mensal, facultando, ainda a rescisäo contratual, por parte da CONTRATANTE:

_

 
TL&L 

g. A total responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços ora contratados, seja por exi ência le gal 	 I
ou em decorrência da necessidade dos servicos, nada podendo ser cobrado ou exigido da contr 11ante. 191 

13. DA RESCISAO 

13.1. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipOteses a seguir discriminadas, se a parte 

inadimplente ou culpada, notificada para sanar a irregularidade, não o fizer no prazo de 10 (dez) dias, contado 

da notificação: 

wo	
a. No caso da CONTRATANTE inadimplir as parcelas contratuais ou recusarse ao pagamento de quaisquer 

irnportäncias devidas em virtude da presente avença; 

b. No caso do descumprimento dos termos e condiçöes do presente contrato, por qualquer uma das partes; 

c. Caso seja solicitado por qualquer das partes corn antecedéncia minima de 30 (trinta) dias por notificação. 

132. 0 presente contrato será considerado rescindido, de pleno direito, independentemente de quaisquer 

notificaçOes ou avisos, e sem prejuizo das demais penalidades e/ou consequências genéricas ou especificas 

previstas na legislacão vigente, nas seguintes hipOteses: 

a No caso de recuperaço Judicial, faléncia e insolvência de quatquer urna das partes ora contratantes; 

b. No caso de forca maior ou caso fortuito; 

c. No caso de reincidência da irregularidade sanada, nos termos da clàusula anterior, apOs competente 

notificação; 

14. DAS DlsposlcoEs GERAIS 

14.1. Os casos omissos neste Contrato seräo dirimidos luz da legislaçao e dos usos e costumes em vigor. 

14.2. Os servicos profissionais desenvolvidos pela CONTRATADA sero executados sern caráter de 

exciusividade, não constituindo entre as partes qualquer relaçâo de subordinacao ou hierarquia. 

14.3. 0 presente contrato nâo estabelece qualquer vinculo empregatIcio ou de responsabiiidade cia 

CONTRATANTE, corn relação aos profissionais especializados, ou quaisquer outros profissionais designados 

pela CONTRATADA, direta ou indiretarnente envolvidos corn a execução dos serviços profissionais, 

respondendo a CONTRATADA integralmente pelos encargos e Onus trabaihistas e previdenciários decorrentes 

das contrataçOes por si empreendidas para cumprir o objeto do presente Contrato, isentando, desde já, a 

CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido.
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14.4. A Contratada se compromete a manter o sigilo sobre todo o objeto do presente contrato 4ur2n1	 - 

E1ECL 
execução deste e pelo prazo de 10 (dez) anos apás o encerramento do contrato, inclusive se respoi sabilizando 

rIx	 192 
pelo sigilo de seus prepostos, auxiliares e outros apontados para a execuçao dos serviços sob pena de 

pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do presente termo e demais ornin 

legais. 

14.5. A tolerância das partes a qualquer infração as disposiçoes ora contratados não implicará em renüncia, 

novacão ou alteracão das obrigacOes ora pactuadas. 

14.6. Os direitos e obrigaçOes decorrentes do presente contrato não poderão ser, de qualquer forma, cedidos 

ou transferidos por qualquer das partes contratantes. 

14.7. As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer 

controvérsias oriundas do presente contrato, corn exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 

El, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor, na 

presença das testemunhas instrumentérias.

São Paulo, 10 de novembro de 2016. 

CONTRANTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE 
PAULO PEREIRA DA SILVA e LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA 

29P TABELI"^ 

CONTRATADA: GUEST SOLUcOES EM INFORMATICA LTDA 
LEANDRO ANDRE ASCENcAO - CPF 262.057.198-78 

Testemu nhas: 

Nome:
	 Nome: 

RG.: 	 RG.:_______________ 

Ass.:	 Ass.:
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTACAO DE 

sERvicos PROFISSIONAIS CONTABEIS

T41.	 Ec 

CONTR&TADO: HC CASTRO & CIA LTDA -EPP, corn sede na Colonia Agri4â 	
194 

Vicente Pires, Chacara n 325, Lote 04, Taguatinga - Brasilia-Df, CEP: 72110-8, 

CNPJ 02.577.120/0001 -81 neste ato por seu representante legal, Sr Hugo Cesar de 
Castro, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade n° 728.671, 
expedida pela SSP/DF e do CPF n° 292.717.031/20 e inscrito no CRC/DF sob o if 

6.677. 

CONTRATANTE: DIRETORIO NACIONAL DO SOLIDARIEDADE, partido 

politico, inscrito no CNPJ, 18.532.307/000107, corn sede na SHIS QL16, Conjunto 05, 

Casa 18, Lago Sul, Brasilia!DF, CEP 71640-255, nesse ato representado por seu 

Presidente, Paulo Pereira da Silva, 

Pelo presente instrumentO particular, corn prazo de duração de 02 (dois) anos, 
renováveis a critério dos interessados, as partes acima, devidamente qualificadas, 
doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADA e CONTRATANTE, na 
meihor forma de direito, ajustam e contratam a prestacào de serviços profissionaiS, 
segundo as cláusulas e condicOes adiante arroladas. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O objeto do presente consiste na prestaco pela CONTRATADA a CONTRATANTE 

dos seguintes serviços profissionais: 

1.1. AREA CONTABIL 

I.I.I. Classificacào e escriturac.o da Contabilidade de acordo corn as normas e 

princIpioS contábeis vigentes; 

1.1.2. Apuraçäo de balancetes; 

1.1.3. Balanco Anual e DernonstracOeS Contábeis; 

1.1.4. Elaboracäo da Prestação de contas anuais em conjunto corn o tesoureiro e 

advogado do partido; e 

1.1.5. Elaboraço da Prestação de contas de campanha em conj unto corn o tesoureiro e 

advogado do partido. 

1.2. AREA DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA



1.2. 1. Orientação e controle de aplicacäo dos dispositivos legais vigentes; 

1.2.2. Elaboraçâo da declaraçào anual de rendimentos e documentos correlatos; e 

1.2.3. Atendimento das dernais exigências previstas em atos normativos, bern como de 

eventuais procedimentos de fiscalizaçAo. 

1.3. AREA TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 

1.3.1. Orientaçäo e controle da aplicacào dos preceitos da Consolidacâo das Leis do 
Trabaiho, bern como aqueles atinentes a Previdência Social, PIS, FGTS e outros 

aplicáveis as relaçöes de emprego mantidas pela CONTRATANTE; 

1.3.2. Manutençâo dos Registros de Empregados e serviços correlatos; 

1.3.3. Elaboraçào da Foiha de Pagamento dos empregados, bern como das guias de 
recoihimento dos encargos sociais e tributos afins; e 

1.3.4. Atendimento das demais exigências previstas na legislaçao, bern como de 

eventuais procedimentos de fiscalização. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS coNDIcOEs DE EXECUçAO DOS sERvlcos 

Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATADA, em obediência as 

seguintes condiçôes: 

2.1. A documentacäO indispensável para o desempenho dos serviços arrolados na 
Cláusula Primeira será fornecida pela CONTRATANTE, consistindo, basicarnente, em: 

2.1.1. Boletim de caixa e documentos nele constantes. 

2.1.2. Extratos de todas as contas correntes bancárias, inclusive aplicacOes; e 
documentos relativos aos lancamentos, tais como depósitos, cópias de cheques, 
borderôs de cobranca, descontos, contratos de crédito, avisos de créditos, débitos, etc. 

2.1.3. Notas fiscais de compra (entradas) e de venda (saldas), bern como comunicacão 

de seu eventual cancelamento. 

2.1.4. Controle de freqüência dos empregados e eventual comunicaçào para concessão 
de férias, admissAo ou rescisäo contratual, bern como correçOes salariais espontãneas. 

2.2. A docurnentacO deverá ser enviada pela CONTRATANTE de forma completa e 

em boa ordem nos seguintes prazos: 

2.2.1. Ate 5 (cinco) dias após o encerramento do mês, os documentos relacionados nos 

itens2.l.l; 2.1.2e 2.1.3acirna;	
H 

195 

/



2.2.2. Ate o dia 25 do mês de referência quando se tratar dos docurnentos do item 2.1.4, 

para elaboracão da foiha de pagamento; 

2.2.3. No mInimo, 48 (quarenta e oito) horas antes a comunicacäo para daçäo de aviso 
de férias e aviso prévio de rescisAo contratual de empregados acompanhada do Registro 

de Empregados. 196 
2.3. A CONTRATADA compromete-se a cumprir todos os prazos estabelecidos i i ia	 J 
legislaco de regência quanto aos serviços contratados, especificando-se, porém, os 

prazos abaixo: 

2.3.1. A entrega das guias de recoihimento de tributos e encargos trabaihistas a 
CONTRATANTE far-se-a corn antecedência de 2 (dois) dias do vencimento da 

obrigação; 

2.3.2. A entrega da Foiha de Pagamento, recibos de pagamento salarial, de férias e 
demais obrigaçOes trabaihistas far-se-a ate 72 (setenta e duas) horas após o recebimento 
dos documentos mencionados no item 2.1.4; 

2.3.3. A entrega de Balancete far-se-a ate o dia 20 do 20 (segundo) mês subsequente ao 

perlodo a que se referir; e 

2.3.4. A entrega do Balanço Anual far-se ate 60 (sessenta) dias apOs a entrega de 
todos os dados necessários a sua elaboraçäo, principalmente o Inventário por escrito, 
cuja execuçäo é de responsabilidade da CONTRATANTE. 

2.4. A remessa de documentos entre os contratantes deverá ser feita sempre sob 

protocOlo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS DEVERES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA desempenhará os serviços enumerados na Cláusula Primeira 
corn todo zelo, diligéncia e honestidade, observada a legislacâo vigente, resguardando 
os interesses da CONTRATANTE, sern prejuIzo  da dignidade e independência 

profissionais, sujeitando-se, ainda, as normas do Codigo de Etica Profissional do 
Contabilista, aprovado pela Resoluço n° 803-96 do Conseiho Federal de 

Contabilidade. 

3.2. Responsabilizar-Se-á a CONTRATADA por todos os prepostos que atuarem nos 
serviços ora contratados, indenizando a CONTRATANTE, em caso de culpa ou dolo. 

3.2.1. A CONTRATADA assume integral responsabilidade por eventuais multas fiscais 
decorrentes de imperfeicôes ou atrasos nos serviços ora contratados, excetuando-se os 
ocasionados por força maior ou caso fortuito, assim definidos em lei, depois de \ \\ 

ministrativa, sempre observado o disposto no esgotados os procedimentoS de defesa ad  

item 3.5.



3.2.1.1. Nâo se incluem na responsabilidade assumida pela CONTRATADA os juros e 
a correcão monetária de qualquer natureza, visto que no se tratam de apenamento pela 
mora, mas, sim, de recomposicäo e remuneraçàO do valor não-recolhido. 

:3.3. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer a CONTRATANTE, no escritório dessa e 
dentro do horário normal de expediente, todas as informaçOes relativas ao andamen 

dos serviços ora contratados.	
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3.4. Responsabilizar-Se-á a CONTRATADA por todos os documentos a ela entregues 
pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem sob sua guarda para a consecuço dos 
servicos pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou inutilizaço, 
salvo comprovado caso fortuito ou força major, mesmo se tal ocorrer por açäo ou 
ornisso de seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso. 

3.5. A CONTRATADA nAo assume nenhuma responsabilidade pelas conseqüêneias de 

informacôes, declaracOes ou documentaçäo inidôneas ou incompletas que ihe forem 
apresentadas, bern como por omissöes próprias da CONTRATANTE ou decorrentes do 

desrespeito a orientacão prestada. 

CLAUSULA QUARTA - DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

4.1. Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer a CONTRATADA todos os dados, 
documentos e informacOes que se façam necessários ao born desempenho dos serviços 
ora contratados, em tempo hábil; nenhurna responsabilidade caberá a segunda caso 

recebidos intempestivamente. 

4.2. Para a execuçäo dos serviços constantes da Cláusula Primeira, a CONTRATANTE 
pagará a CONTRATADA, os honothrios profissionais correspondentes (a R$ 1.500,00 
(urn mil e quinhentos reais) mensais, ate o dia 05 do mês subsequente ao vencido, 
podendo a cobrança ser veiculada por rneio da respectiva duplicata de serviços, mantida 

em carteira ou via cobrança bancária. 

3 4.2.1. Alérn da parcela acima avençada, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA uma adicional, anual, correspondente ao valor de uma parcela mensal, 
para atendimento ao acréscimo de serviços e encargos próprios do perlodo final do 
exercIcio, tais corno o encerramento das demonstracOes contábeis anuais, Declaraco de 
Rendimentos da Pessoa JurIdica, DFC, elaboracäo de informes de rendirnento, RAIS, 

Foihas de Pagamento do 13° Salário, DIRF e dernais. 

4.2.1.1. A rnensalidade adicional mencionada no item anterior será paga juntamente 

corn a do mês de dezembro de cada ano. \ \ 

4.2.1.2. Mesmo no caso de inIcio do contrato em qualquer mês do exercIcio, a parcela k\ 
adicional será devida integralmente.



4.2.1.3. Caso o presente envolva a recuperacAO de serviços no-realizados - atrasados - 
a mensalidade adicional será, integralmente, devida desde o primeiro mês de 

atualizacão. 

4.2.2. Os honorários pagos após a data avençada no item 4.2. acarretaräo a - 
CONTRATANTE o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuIzo de jur 
moratórios de 1% (urn por cento) ao mês ou fraçäo. 	
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Li 
/4.2.3. Os honorários serão reajustados, anualmente, e autornaticamente, segundo a 	

// 

variaço do IGPM. 

4.2.4. 0 valor dos honorários previstos no item 4.2. foi estabelecido segundo o nümero 
de lançamentos contábeis, o nitmero de funcionários e o nirnero de notas fiscais, 
ficando certo que se houver acréscimo considerável o valor será revisto pelas partes. 

4.2.5. Os parârnetros de fixacão dos honorários tiveram como base o volume de papéis e 

informaçöes fornecidas pela CONTRATANTE. 

4.3. A CONTRATANTE reembolsará a CONTRATADA o custo de todos os materiais 
utilizados na execução dos serviços ora ajustados, tais come, forrnulários continuos, 
impressos fiscais, trabalhistas e contábeis, bern como livros fiscais, pastas, cOpias 
reprográficas, autenticacOeS, reconhecimentO de firmas, custas, emolumentos e taxas 
exigidos pelos serviços pitblicos, sempre que utilizados e mediante recibo discriminado, 
acompanhado dos respectivos comprovantes de desembolso. 

4.4. Os serviços solicitados pela CONTRATANTE nao-especificados na Cláusula 
Primeira serâo cobrados pela CONTRATADA em apartado, come, extraordinários, 
segundo valor especIfico constante de orçarnento previamente aprovado pela primeira, 
englobando nessa previsäo toda e qualquer inovação da legislacâo relativamente ao 

regime tributário, trabaihista ou previdenciário. 

4 4.4.1.	 Sao considerados	 servicos	 extraordinárioS ou paracontábeis, 

exemplificativameflte 

1) Registro de Atas; 2) certidOes negativas do INSS, FGTS e Federais); 3) Certidão 
negativa de falências ou protestoS; 4) HomologacO na DRT; 5) AutenticaçaO/Registro 
de Livros; 6) EncadernacäO de livros; 7) Declaraco de ajuste do imposto de renda 
pessoa fisica; 8) PreenchimentO de fichas cadastrais! IBGE e outros que vierem a ser 

instituidos e necessários. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E RESCISAO 

5.1. 0 presente contrato vigorará a partir de 02 de janeiro de 2014, por prazo 
indeterminado, podendo, a qualquer tempo, ser rescindido mediante pré-aviso de 30 

(triñta) dias, por escto.
2 

/



5.1.1. A parte que nao comunicar, por escrito, a rescisão ou efetuá-la de forma sumária, 
desrespeitandO o pré-aviso previsto, ficará obrigada ao pagamento de multa 
compensatória no valor de 2 (duas) parcelas mensais dos honorários vigentes a época. 

5.1.2. No caso de rescisAo, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer 
serviços, seja qual for a razäo, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por 
não a desobrigando do pagamento dos honorários integrais ate o termo final do contratj 4 	 199 

5.2. Ocorrendo a transferência dos serviços para outra Empresa Contábil clu 
Contabilista, a CONTRATANTE deverá informar a CONTRATADA, por escrito, seu 
nome, endereco, nome do responsável e nñmero da inscrição no Conselho Regional de 
Contabilidade, sem o que no será possIvel a CONTRATADA cumprir as formalidades 
fiscais e etico-profissioflaiS, inclusive a transmissäo de dados e informaçOes necessárias 
A continuidade dos serviços, em relação as quais, diante da eventual inércia da 
CONTRATANTE, estará desobrigada de cumprimento. 

5.2.1. Entre os dados e informacôes a serem fornecidos nAo se incluem detalhes técnicos 
dos sistemas de informática da CONTRATADA, os quais são de sua exelusiva 

propriedade. 

5.3. A falta de entrega de documentos ou pagamento de qualquer parcela de honorários 
faculta a CONTRATADA suspender, imediatamente, a execuçâo dos serviços ora 
pactuados, bern como considerar, rescindido o presente, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuIzo do previsto no item 4.2.2, mediante 

notificacão prévia da suspensäo. 

5.4. A faléncia da CONTRATANTE facultará a rescisão do presente pela 
CONTRATADA, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, não 
estando incluIdos nos serviços ora pactuados a elaboracão das pecas contábeis arroladas 
nos artigos 51 e 105 da Lei n° 11.101-05 e demais decorrentes. 

5.5 .Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTES venha a infringir 

cláusula ora convencionada. 

5.5.1. Fica estipulada a multa contratual de uma parcela mensal vigente relativa aos 
honorários, exigIvel por inteiro em face da parte que der causa a rescisão motivada, sem 
prejuizo da penalidade especifica do item 4.2.2., se o caso. 

5 CLAUSULA SEXTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Cidade de Brasilia-DF, corn expressa renüncia a qualquer outro, \\ 

por mais privilegiado que seja, para dirimir as questOes oriundas da interpretaçäo e1 
CLAUSULA COMPROMISSORIA (onde execucão do presente contrato, ou DA 	 \\\ 

//



houver JUIZO ARBITRAL). Os CONTRATANTES submeterão a arbitragem eventuals 

litIgios oriundos do presente contrato. (Lei n° 9.307-96). 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e 

para urn so efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas. 	 I TAL	 LITCJL1 p 
Brasilia-DF., 02 dejaneiro de 2014.	 200
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CONTRATADA:

HC CASTRO & CIA LTDA —EPP 
Hugo Cesar de Castro 

CONTRATANTE: 

Paulo Pereira da Silva 
Presidente do Solidariedade 

-AffflDO SOLIDARIEDADE 
CNPJ: 18.532.307/0001-07 

TESTEH 

Nome:r47 A 
CPF:	 C 

2-

Nome: 
CPF:

jtrco AraUjo de Oliveira 

Tesureiro Geral do Solidariedade
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CONTRATO DE PRE5TAcA0 DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICO POLITICA 

TUMI. 5JPtk EWTC. 

CONTRATANTE: SOLI DARIEDADE, Partido Politico devidamente organizado nos termos das	 202 
leis brasileiras, CNPJ.: 18.532.307/0001-07, corn sede em SHIS QL 16, CONJ 05, Cs 18, Lago Su 
BrasIlia-DF neste ato representado pelo seu Presidente PAULO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, 
casado, RG 10.273.141-X e CPF 210.067.689-04 

CONTRATADA: Iristituto de Treinamento e Consultoria (ITEC), corn sede em São Paulo, na 
Rua Inhambu, 635- CEP : 04520-012, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 
67.637.827/0001-81, neste ato representada pela sua Diretora Rosa Maria Scarcelli Sandim 
Martins, brasileira, casada, assistente social, RG 4.412539 CPF 293.353.298-00, residente e 
domiciliada na Rua Inhambu 635-apto. 112 - CEP 04520-012 São Paulo Capital. 

As partes acima identificadas tern, entre Si, justo e acertado o presente Contrato de prestação 
de servicos de consultoria e assessoria Técnico PolItica, que regerá pelas cláusulas seguintes e 
pelas consideracöes descritas no presente do objeto do contrato. 

CLAusULA 1- E objeto do presente contrato, a prestacão de consultoria e assessoria técnico 
polItica por parte da contratada a contratante sobre as seguintes rnatérias: forrnulação e 
Desenvolvimento de estudos de gestão, planejamento e organizacão das polIticas ptbIicas, 
junto a executiva e a secretaria geral do partido, corn ênfase particularmente nas politicas da 
area da sacide e demais polIticas que deverão fazer parte do Prograrna Operacional do 
Solidariedade a ser aprovada no prirneiro congresso do Partido. 

Das obrigacöes da Contratada: 

Cláusula 2- São deveres da contratada: 

- Utilizar das técnicas disponIveis para a realização das atividades aliadas a consultoria e 
assessoria, empregando os meihores conhecirnentos na consecução da mesrna; 

//



- Administrar o presente contrato; 

- Arquivar os documentos derivados do presente contrato e apresenta-los qua ndo exigidos por 
quem de direito; 

- Fornecer relatOrios, constando resultados dos trabaihos realizados no cumprimento do 

objeto do contrato.

Tam 51F aEsc1 

Fh	 203 

Das obrigaçöes da contratante: 

- Realizar o pagamento conforme disposto na cláusula 4 deste contrato; 

- Participar, através de pessoa especialmente credenciada, das reunöes referentes a este 
contrato; 

- Pagar despesas de viagens, por via aérea cu terrestre, incluindo gastos corn hospedagem, dos 

representantes da contratada, previamente autorizada pela contratante, encontrando o 

referido representante a serviço do presente contrato; 

Do custo e da forma de pagamento: 

Cláusula 4- Pela prestaço dos serviços objeto deste contrato a contratante pagará a 

contratada a remuneraço de R$ 10.000,00 (dez mil reais) todo o dia 30 de cada mês. 

Do prazo: 

Ctáusula 5- 0 presente contrato terá inIcio no ato da assinatura, tendo a duração de 1 ( urn) 

ano podendo ser prorrogado por mais 1 ( urn ) ano, caso haja interesse do mesmo. Este 

contrato poderá ser rescindido pela parte interessada notificando a outra, por escrito coni 

antecedência de 30 (trinta ) dias.

/



Rosa Mafi "Scarcelle S. Martins Presidente 

Da lsençâo:
1R&L C.IFSRM aict 

2 04^1 

Cláusula 6 - A contratada é a ünica e exciusiva responsável pelo pessoal na prestacão de 

serviços objeto deste contrato, ficando a contratante expressamente isenta de qualquer 

vInculo, ou responsabilidade decorrente da legislação trabalhista, previdenciária, social e de 

acidentes de trabalho. 

Do foro: 

Cláusula 7 - As partes etegem 0 foro central da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

como competente para dirimir düvidas ou controvérsias oriundas do presente instrumento. 

As partes, assim ajustadas, assinam a presente contrato de prestação de servicos em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, na presenca de uma testemunha. 

So Paulo, 01 de junho de 2015 

Paulo Pereira da Silva
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CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIc0s 
Eventos - Secretaria da Muiher 

Através do presente instrumento particular, as partes

206 1/1 
SOLIDAfflEDE partido politico, inscrito no CNPJ sob 
18.532.307/000107, corn sede em Brasilia na SHIS QL 16 - conjunto 5 - 
nümero 18 - Lago Sul DF, neste ato representado por Paulo Pereira da 
Silva, Presidente Nacional, doravante denomjnado simplesmente 
CONTRATANTE avençam o seguinte: 

• JDA TURISMo LTDA., inscrita no CNPJ sob n. 08.775.84410001...16, 
corn sede na Rua Barâo de Itapetininga, 151 - cj. 143 - Silo Paulo - SP, - 
CEP 01042-001, neste ato representada nos termos de seu Contrato Social 
por seu Procurador, MARCOS SERGIO, doravante denorninada simplesmente CONTRATADA. 

CONSIDERANDO, 

(I) 0 CONTRATANTE firma corn a CONTRATADA o presente contrato 
prestaçao de serviços consistentes na venda de passagens aéreas, hotéis e 
outros afins na realizaçao dos eventos e serviços da Secretaria da Mulher. 

(ii) Os valores serão declarados ern notas emitidas pela 
CONTRATADA, as 

quals o pagamento seré efetuado conforme o requerimento de provisao de 
fundos da Secretaria da Muiher. 

40 (iii) Os serviços prestados em parcelas mensais, conforme acordo entre as 
partes, em aditivo a este contrato, junto corn copia das notas fiscais pelo 
serviço prestado, passando os aditivos a fazerem parte da presente avença. 

(iv) Os servicos prestados pela CONTRATADA esto devidarnente discriminados nas Faturas: i) 011497.9 no valor de R$ 164.603,63; ii) 011515.0 no valor de R$ 18.903,54; iii) 011514,2 no valor de R$ 111.269,82; e, iv) 011517.7 no valor de R$ 55.732,15, totalizançjo as trés fatura em R$ 350.509,14 (trezentos e cinquenta mu, quinhentos e nove reais e quatorze centavos). 

(v) A CONTRATANTE reconhece e a CONTRATADA concorda que por 
questoes de fluxo de caixa e verba partidãria, não tern condiçOes de pagar 
referidos valores em parcela ünica, portanto firma a presente aditamento 
corn o intuito de pagar aludido montante de forma parcelada para b 
incorrer e mora.	 n

7/



De modo a prevenir litIglo mediante concessöes mütuas, tern entre si, justo 
e contrathdo o seguinte que mutuamente aceitam e outorgam, a saber; 

CLAUSULA PRIMEIRA - A importância originalmente devida era de R$ 350.509,14 (trezentos e cinquenta mu, quinhentos e nove reals 
centavos), será acrescida dos encargos administratjvos - atualizaça.. passa a 
totalizar R$ 357.519,28 (trezentos e cinquenta e sete mill e quñhent7e dezenove reais e vinte e oito centavos). 
Os valores serão pagos pela CONTRATANTE a CONTRATADA em 07 (se) 
parcelas mensais e sucessivas, a saber: 

1) Primeira Parcela, no valor de R$ 70.000,00 a ser pagar em 31/05/2016; 
2) Segunda Parcela, no valor de R$ 47.919,88 a ser paga em 30/06/2016; 
3) Terceira Parcela, no valor de R$ 47.919,88 a ser paga em 31/07/2016; 
4) Quarta Parcela, no valor de R$ 47.919,88 a ser paga em 31/08/2016 
5) Quinta Parcela, no valor de R$ 47.919,88 a ser paga em 30/09/2016 
6) Sexta Parcela, no valor de R$ 47.91 9,88 a ser paga em 31110/2016; e, 
7) Sétima Parcela, no valor de R$ 47.919,88 a ser paga em 30/11/2016. 

CLAUSULA SEGUNDA 

O pagamento das parcelas em questao se dará por meio de BOLETO 
BANCARIO - (DDA) - de emissão da Credora, sendo que eventual mora no 
pagamento dos referidos boletos ensejará Multa de Mora de 2% (dois porcento), 
mais taxa de permanência a ser fixada pelo Banco. 

CLAUSULA TERCERIA 

to o não pagarnento de quaisquer das parcelas previstas na CLAUSULA 
PRJMERIA, nos vencirnentos all estipulados, implicará nas multas e encargos 
estipulacios nos boletos, dando inclusive ensejo a protesto do tItulo, em isso 
ocorrendo (indicacao a protesto), dará ensejo ao vencimento antecipado da 
dIvida. 

CLAUSULA QUARTA 

As partes elegem o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 
düvidas ou levar a efeito quaisquer providências judicials oriundas deste contrato. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes firmani o presente 
instrumento particular de confissão de dIvida em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para urn sO efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que tamem 
assinam.

São Paulo, 01 de maio de 2016.
I)	 1 

1
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£/cbL	 Lago Sul - Brasilia DF CEP: 71.625-500 
ö v E I s	 Fories: 3364-35121 Fax: 3248-3988 1 Celular: 9975-9488 

www.darcimoveis.com.br  / imoveisdarc@gmaiLcorn 

CONTRATO DE L0CAçAO IMOBILIARIA 

Locador: MSW CONSULTORIA ADMINISTRAçAO E F'ARTICU'AcAO LTDA, inscrit no 
40.165.367/0001-80, isenta de lnscrição Estadua, sto SRTVS Q 701 CONJ D BLOCO B N o 0 SAL 

%SJMW 6 
ASA SUL - BRASILIA/DF, tendo como sôcia gerente a Sr SONIA THERESA GUIMARA _  
BrasIeira, viUva, empresária, portadora da cartera de identidade/Orgàc: 185.552 MnIstério da Marinha I 
CPF: 153.112.011-34 residente e domiciliada a SHIS OL 16 CONJUNTO 05 CASA 18 - LAGO SUL 
BRASILJA/DF. 

Administradora: JOANA D'ARC GONZAGA TEIXEIRA, brasileir, divorciada, Corretora de lmóveis, 
portadora do CRECI no 4297 e do CPF 238.733.021-87, endereço comercial SHIS QI 11 Bloco "0" Sala 
109/111 DECK BRASIL SHOPPING, Lago Sul CEP 71.625-500 - Brasilia- DF. 

Locatário: SOLIDARIEDADE, inscrito no CNPJ,: 18.532.307/0001-07, sito a SCN QD 02 BLOCO D LOJA 
0 ASA NORTE - BRASILIA/DF. 

Responsável: PAULO PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, divorciacto, metalürgico, portador da CNH no 
0188908550 DETRAN/SP e do CPF: 210.067689-04, resioente e domiciliados a SQN 202 BLOCO I 
APARTAMENTO 601 ASA NORTE - BRASILIA/DF. 

Responsável: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA, Brasileiro, casado, Administrador, portador da carteira de 
identidade/argão: 326065598 SSP/BA e do CPF: 348.084.185-68, csado corn KATARINE DE ARAUJO 
OLIVEIRA. Brasileira, portadora da carteira de identidade/Orgão. 0368682641 SSPIBA e do CPF: 
681,157.765-72 residentes e domiciliados no FRENTE SHOPING PONTO SETE RUA CEARA 242 
APARTAMENTO 902 EDIFICIO MANSAO JARDIM IMPERIAL * PIT USA - SALVADOR/BA. 

lmóvel: SHIS QL 16 CONJUNTO 05 CASA 18— LAGO SUL - BRASILIAJDF. 

Firiadade da Iocaçao: Residenclal 

Vigôncia cia iocaço: 30 (Trinta) moses renováveis. 

"'cimento dos aluguéis: 26 (vinte e seis) do cada més a veneer. 

As partes, quahficadas no preâmbulo deste instrurnento particular de ocacao, regido pela Lei n o. 8.245/1991, 
de 18 do outubro de 1991 e p&a Lei n0. 12.112, do 09 de dezemb ro de 2009, tern, entre si, ajustada a 
presente locaçâo, mediante as seguintes clAusulas e condiçöes: 

I - DO IMOVEL 
1. 0 LocatArio atesta ter visitado anteriormente o imövel e o recebe em perfeitas condçöes de 

habitabilidade. 
2. A finalidade da locacao realizar-se-á de acordo corn o disposto nas normas UrbanIsticas que rege a 

destinaçäo e o modo de utihzaçâo do imável em questâo. 

H -. DO PRAZO DE LOCAçAO 
.	 0 presente contrato tern inicio no dia 26 do Fevereiro de 2014a 25 de Agosto de 2016. 

4.

	

	 A renovacâo cu prorrogaço deste Instrumento Particular do Contrato será regulamentado pelos 
disposidvos da Lei vigente do inquilinato Brasileirc  
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III —[JO ALUGUEL 
5. As partes convencionam o valor mensal do aluguel em R$ 11.000,00 (Onze mil reals) qua serão 

pagos mensalmente a vencer. 
6. 0 contrato sera reajustado a cada perlodo de 12 (doze) meses pelo IGP-M (Indice Geral de Preços de 

Mercado da Fundaçao GetUlio Vargas), apurado no periodo. 
7. Se a indice acirna mencionado for extinto, proibido, ou congelado, fica eleito aquele qua vier em sua 

substituiçao. 
8. 0 reajuste será efetuado nao apenas durante a vigência do contrato, como também rR hipót0de/ 

sua prorrogaçâo por prazo indeterminado, por força de lei, ou por vontade das partes. 
9. As partes podern, na hipótese de prorrogaçâo da Iocação por prazo indeterminado, re______________ 

fixado para novo aluguel. Seis meses antes do vencimento da presente locacão será feito urn estud 
sobre a valor atualzado do irnôvel no mercado e srâ submetido a apreciação do locatãrio, para su 
prorrogação por urn novo perlodo a ser pactuado entre as partes. 

IV - DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
10. 0 vencimento estabelecido será todo dia 26 (Vinte e seis), senclo correspondente ao més a 
11. 0 Locatário deverá efetuar a pagamento do aluguel por melo de depósito bancârio, boleto bancário, 

ou acordo entre as partes. 

- DO ATRASO NO PAGAMENTO 
2. A impontualidade no pagamento do aluguel e dernais encargos acarreta o pagamento de multa de 

mora de 10% (dez por cemo), juros de mora de 1% (urn por cento) ao més e o total do débito ficará 
sujeito a atualizaçâo monetária desde a vencimento ate o seu efetivo pagamento, sem prejuizo do 
envio dos débitos para a cobrança, a partir do décirno quinto dia do atraso. 

13. A quitaçâo outorgada a cada més nâo quita débitos anteriores existentes, ainda qua näo ressalvados, 
bern como débitos exstentes porventura lançados apOs o término da locação. 

14. A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamonto de aiuguéis, impostos, taxas, 
seguro, ou demais encargos de responsabilidade do Locatário, em hipOtese alguma poderá ser 
considerada coma modificaçao das condiçôes do contrato, que permanecerao em vigor para todos os 
efeitos. 

Vi- DOS IMPOSTOS E DAS TAXAS 
IS. Obnga-se o Locatário, a partir da entrega das Chaves, e juntariente corn o pagarnento do aluguel, a 

satisfazer mensalmente ao pagamento do condommnio par sua conta exciusiva, do consumo de água, 
luz, gas, interfone, serviços gerais, bern como todos as tributos (impostos, taxas e contribuiçoes) 
municipais (IPTU), Estaduais e Federals qua recalam ou venham a recair sobre a imôvel locado. E 
dever do Locatáiio fazer seguro contra incéndia para a imO yel em companhia de livre escoiha do 
Locador, corn renovaçOes anuais, revertendo a indenização do referido seguro em beneficio do 
proprietário. 

16. lncumbe ao Locatário satisfazer par sua conta as exigéncias das autoridades sanitárias de higiene. 
17. E obrigação do Locatârio, enviar a administradora, sempre qua requisitado, as cornprovantes de 

quitaçao de quaisquer das obrigaçOes descritas nas alineas anteriores. 
IS. 0 nao pagamerito de quaisquer dos encargos descritas contifui infraç o legal ou contratual e é 

motivo para rescisão deste contrato. 

VII - DAS OBRIGAcOES DO LOCATARIO 
19. E probiaa a Cesso de Locação, a sublocaçao e a empréstimo do im6vel, seja total ou parcialmente. 
20. Cumpre ao Locatário encaminhar imediatamente ao Locador, a recebimento de quaisquer papeis ou 

documentos entregues aos cuidados dos moradores que se reffram a interesses diretos do Locador ou 
do irnável, sob pena de responsabilidade civil par perdas e danos decorrentes de omissão 

21. Cumpre so Locatário fazer imediata comunicaçao de quaisquer avarias graves no imOvel locado, bern 
coma as que forem causadas por sua omissâo enegligencis. 0 Locatário declara ter vistoriado 0 
imóvel e a encontraao em condiçOes normais de usa, conforrne Laudo de Vistoria anexo, e assume 
que, salvo as obras qua importem a segurança do prédio, obriga-se par todas as demais, devendo 
trazer a imóvel locado em boas condiçoes de higiene e limpeza, corn as apareihos sanitários e de 
iiuminaçâo, fogao, papéis, pirituras ecternas e iriternas, telhaoos, vidraças/mármores, fechos, pias, 
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funcionamento, para assim Os restituir, quando findo ou rescndido este contrato. 0 Locatário não 
pode, sern autorizaçâo, rnodificar a forma intern.) ou externa do imóvel. Quaisquer benfeitorias 
executadas pelo Locatário in corpora r-se-ão ao im6vel, findo ou rescindido a contrato, sem qualquer 
inderiizaçào. 

22. 0 Locatário e obrigado a permitir a vistoria do im6veI pelo Loc9dor, ou peo procurador mediante 
combinaçao prévia de dia e hora. 

23. 0 Locatário e obrigado a manter o im6vel por sua prôpria corita em perfeito estado de conseraçao, , 1 respondendo par quaisquer danos, avarias, estragcs de qualquer riatureza por ele casdos ffiie/11 
ocorridos ou adquiridos durante sua permanéncia, devendo repará-lo e deixá-lo no estao em qup Sebij encontravam quando do inicio da locaç5o, sob pena de não recebimento das chaves edê2Jt 
todos as encargos locativos ate efetiva reparação. 

24. Não incumbe ao Locador, na qualidade de Adrninistradora, a -ealização de quaisquer reformas d 
reparaçâo, manutenção ou aformoseamento do im6veI dado em locacao, ficando afastada a 
responsabi!izaçao dela pelos servicos executados na unidade Jocada. 

25. Na hipOtese da necessidace de servicos imprescindiveis a habilabilidade do imOvel, deve o Locatário 
fazer comunicaco por escrito ao Locador, corn discrimiriaçào dos serviços a serem executados e as 
respectivos custos, para que seja obtida do proprietârio do imóvel prévia autorizaçâo para as 
providéncias que se fizerern necessárias, 

' I II - DA RESCSAO 
.6. A mufta estipulada para rescisão do presente contrato, caso a Jocatârio vier a devolver a imOvei antes 

do vencirnento do prazo ajustado, corresponde a prcporço de trés aluguels. 

IX DA RESTITUIQAO DO IMOVEL 
27.0 Locatário é obrigado a notificar o Locador, par escrito, sobre a restituição do imOvel, corn 

antecedéncia minima de 90 (noventa) dias. 
28.0 Locatérlo e obrigado a apresentar ao Locador a tima conta. paga referente a energia elétrica e a 

água, mals os protocolos de consumo final respectivos corn desligamento, igualmente pagos e todos 
os carnés originals de IPTU/TLP quitados durante.o periodo da locaçào. 

29.0 im6vel devera ser entregue no mesmo estado fisico que se encontrava no iniclo da locaçäo. 

X - DA GARANTIA 

30, Coma garanta das obrigaçoes assumidas neste contrato, 0(a) LOCATARIO(A), par ser de interesse, dá 
em Cauçao ao(â) LOCADOR(A), a(s) TItulo(s) de Capitaiizaçao de Pagamento Unico, cujo a valor total 
da garantia e de R$ 60.09600 (Sessenta mil e noventa e seis reals) sendo integralizado neste ato 
50% do valor corres pondendo R$ 30048,00 (Trinta mH e quarenta e alto reals), subscrito junta a 
SUL AMERICA CAPITALJZAQAO S.A., através da(s) Proposta(s) de n°(s) 888.13.108898.80 -8. Os 
50% restante correspondendo a R$ 30.048,00 (Trinta mll e quarenta e alto reais) deverá ser subscrito 
junta a SULAMERICA CAPITAL!ZAA0 na data de 26 de Fevereiro de 2015. A näo quitaçâo dos 50% 
restantes da garantia a ser integralizada na data supra mencionada ensejarã a na recusa contratual 
corn as penaJidades previstas na lei do inquilinata e neste contrato. 

Parágrafo Primeiro 
Ao téinino do prazo de vigência do(s) TituJo(s) (12 meses), sob penade quebra de cláusuJa contratual, fica 
0(a) LOCATARIO(A) obrigado(a) a renová-Jo(s) enquanto perdurar a Jocacão, no mesmo piano, mediante 
reapiicaçâo dos saldos atua!izadcs, ficanda também, o(s Titulo(s) oriurdo(s) da reaplicação caucionados 
coma garantia da avenca Jocaticia, ate a efetiva desocupaçao do imóvel e entrega das chaves. 
Parágrafo Segundo 
Para fins do que trata a Parágrafo Primeiro desta Ciáusu!a, 0(a) LOCAL)OR(A) se obriga a Jiberar junto a SUL 
AMERICA CAFITALIzAçAO S.A a Cauçao dos Tltulos vencidos, para fins de reaplicação. 
Parágrafo Terceiro 
Para atender o que preceitua a Parágrafo Primeiro desta C!áusula, neste ato 0(a) LOCATARJO(A) concede 
ao(â) LOCADOR(A), poderes, exclusivarnente, para quo, em seu rome e a seu favor, possa resgatar 0(s) 
TItulo(s) Vencido(s) e dada(s) em cauçào a !ocação, a reaplicar, Entegralmente, a(s) seu(s) valor(es) de 
resgate ern nova(s) Titulo(s), junto a SUL AMERICA CAPITALIZAçAO S.A., assinando a(s) respe tivs) 
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fr1OOSt8(S) ae 6uoscrigao e concorcianao, expressarnente, corn as uonaiwes oerals OOS) I iuiosj ut 
Capitaflzacâo. 
Parágrafo Quarto 
LOCATARIO(A) decarara estar ciente que o seu TItulo de Capitalizaçäo dado em cauçâo a este Contrato, 
terá sua reaplicaçâo autornática a cada periodo de 12 meses. Declara também, saber que deverá comunicar 
por escrito 30 LOCADOR(A) e ao EscritOrio de Seguros Clue lntermethou a contrataçäo do Titulo ou a prOpria 
Sul America Capitahzaçâo S/A corn 30 (trinta) das de antecedencia do fim da 
capitalizacao, a sua intenção de nâo continuar corn a locaçâo objeto deste Contrato, bern c4mo, sollcftar 0 
bloquelo da reaplicaçâo Automática, dando contra ordem, para anular a cláusula e reaço,) 

	

automática contida na Carta de Cauçao que fol assinada. 	 I Parágrafo Quinto 
o LOCADOR uma vez informado da decisào do LOCATARIO do clue trata a parágrafo anterior, se ob' 1 a a 
bloquear reaplicaço automática para que 0(s) Titulo(s) nâo seja(rn) reaplicado(s) Automaticamente em 
nova(s) Titulo(s) e ocorra, a situacão prevista no artigo 8 0 das CondicOes Gerais do Titulo de Capitalizaçâo. 
Parágrafo Sexto 
0 LOCATARIO, declara estar ciente de que, caso nâo faça 0 comunicado e no prazo estabelecido no 
Parágrafo Quinto desta Cláusula, terâ o resgate do seu Ttulo de acordo corn a que prever a artigo 8 0 das 
Condiçöes Gerais do TItulo de Capitalizaçâo. 
ParágrafoSétimo 
Ac, término da locação, corn a desocupação do imôvel e a entrega das chaves, sem a existència de quaisquer 
ébitos do(a) LOCATARIO(A) para corn 0(a) LOCADOR(A), esle liberará junto a SUL AMERICA 
API TALI ZAçA0 S.A. a cauçao do(s) Titulo(s), apresentando, tarnbém, documento rescisOrio da locação 

firmado pelos(as) LOCADQR(A) e LOCATARIO(A), comas firmas reconhecidas. 

31. No caso de inobservância pelo LOCATARIO, de quaisquer das clksulas do presente contrato, fica 0 
LOCADOR, desde já, autorizado a resgatar o titulo caucionado, a qualquer momento, mesmo antes do 
prazo final de capitalizaçao, inclusive corn correcäo devida, independente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, pagando-se de qualquer irnportância que Ihe seja devida, fazendo a restituiçâo ao 
LOCATARIO do saldo que porventura haja a seu favor. Na hipotese de ser contestado pelo 
LOCATARIO o valor apresentado, e ser ajuizada a competente açäo de prestaçào de contas, correrão 
par conta desde todas as despesas, custas e honorários de advagado. 

3. Ao LOCADOR são canferidos, neste ato, também pelo LOCATARIO, os necessários poderes 
especiais de representação, para substituição dos titulos dados em caucão, caso no curso da locação 
venha a ocorrer a terno final do prazo de capitalizaçäo. Nesta hioôtese Os novos titulos permanecerão 
em garantia da locação e das obrigaçoes assumidas pelo locatário, mantidas as demais condiçöes, 

- -
	 em especial quanto ao disp'>sto no parég rafo anterior. 

ml — DO FORO 
33.Os atos judictais e extrajudlciais relativos ao preserite contrato tais coma citaçöes, intirnaçOes ou 

natificaçoes, paderâo realizarse via postal. 

34. Caso não haja acordo arnigável, as partes contratantes elegern o foro de Brasilia-flF, corn renUnoa 
de quaiquer outro, por mais privilegiado que seja,' para dirimiem quaisquer questoes oriundas do 
presente contrato  
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E, par estarem justos e contratados, pam que surta seus jurdicos e legais efeitos, Iavraram o presente 
instrumento em 03 (Trés) vias de igual thor e forma na presença das testemunhas. 

Brasilia, 26 de Fevereiro de 2014. 
TEML	 iiiic 
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MSW CONSULTORA ADMINISTRAçAO E PARTIcIPAçA0 LTDA
(Locadora) 

SONIA THERESA GUIMARAES W!MMER
(Sócia Gerente) 

PAULO RE1RADPLVA
(Responsâvej.) 

LUC1A)4O ARAUJO DE OLIVERA 
.'	 (Responsa1et) 

(	 (c	 ((	
/ JOANA D 5ARC GONA A TEIXA 

(Administra'dora) 

Testemunhas: 
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIOS 

PARTES 

O DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE - SD, inscrito 

CNPJ sob o n° 18.532.307/0001-07, corn endereco SHIS QL 16, Conjunto 5, casa 1 3 -
	 215

I 
Lago Sul - Brasilia - DF, CEP: 71640-255, neste ato representado por seu Presidente, 

Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, brasileiro, casado, portador da Carteira de 

Identidade n° 10273141, inscrito no CPF sob o n o 210.067.689-04, domiciliado no SHIS 

QL 16, Conjunto 5, casa 18 - Lago Sul - Brasilia - DF, neste ato ora simplesmente 

designado como CONTRATANTE; 

A emptesa JP2 CONSULTING LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 

22.635.357/0001-89, sito a c 01, Lote I a 12, Sala 429 Parte H, Taguatinga Centro, Distrito 

Federal, neste ato representada legalmente pot Juliano Pasqual, brasileiro, cientista politico, 

casado, portador de Carteira de Edentidade n° M-8.176.833 e inscrito no CPF sob n° 

007.507.796-59, residente e domiciliado a SQN 212 Bloco B, Apartamento 602, Asa Norte, 

Brasilia, DF, CEP 70864-020, neste ato ora designada corno CONTRATADA; 

tern entre as mesmas, de maneira justa e acordada, o presente CONTRATO DE 

PRESTAcAO DE sERvlcos, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas. 

CLAUSULA 1- OBJETO DO CONTRATO 

0objeto do presente contrato é a prestaçäo de servicos de assessoria politica visando a 

identificação e antecipaço de tendências de poilticas püblicas de alto impacto, bern corno a 

o desenho de estratégias institucionais para dissiminacão de mensagens e convencimento 

de püblicos para o cliente. 

PARAGRAFO UNICO - A atuacão a que se refere a presente cláusula compreende: a 

elaboração de diagnóstico e estratégias especIficas de atuacão sobre ternas de relevância no 

cenário politico nacional e que sejarn considerados de interesse da CONTRATANTE, 

bern corno, o fornecimento de todo suporte técnico-politico que se fizer necessário, a 

critério do CONTRATANTE.

1



CLAUSULA 2— REMUNERAçAO 

Fica acordado entre as partes que os honorários a tItulo de prestaçâo dos serviços aqui 

discriminados sero de R$ 192.000,00	 c rioventa de dois mil reais), devidos em 12 (doze) par 

menss e sucessivas, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil res) vencIvel a pmea parce1na 	 216 
data da assinatura do presente instrumento. 	 I' 

PARAGRAFO UNICO - Os valores aqui discriminados devem set depositados, ate o 50 

dia itil de cada mês, em banco e conta previamente indicada pela CONTRATADA. 

CLAUSULA 3- DESPESAS 

Todas as despesas ligadas direta ou indiretamente a presente contratação, incluindo-se 

fotocópia, emolurnentos, viagens, hospedagens, alimentação, custas, entre outras, ficarão a 

cargo do CONTRATANTE, condicionados a previa autorizaçäo por escrito. 

PARAGRAFO TIJNICO - Todas as despesas efetuadas seräo acompanhadas de RECIBO, 

devidamente preparado e assmado pela CONTRATADA. 

CLAUSULA 4- FORO 

As partes acordam que o foro de Brasilia responsável para dirimir quaisquer diividas 

concernentes ao presente contrato. 

Brasilia,	 de junho de 2014. 

SOLIDARIEDADE  

Paulo Pereira da Silva 

J^42 CONSULTING  

Juliano Pasqual 

Testemunha 1 

Testemunha
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10 RELATORIO ANUAL AO TRABALHO DE CONSULTORIA 

DESENVOLVIDO PELA fF2 CONSULTING

E1iflcL 

97Qj 

0 contrato de consultoria vigente entre as partes - JP2 Consulting e Partido Solidariedade 

(Nacional) - foi firrnado corn o intuito de fornecer a Executiva Nacional do Partido uma 

visão estratégica sobre o tema meio ambiente. Para tanto, foi apresentado como proposta 

objetiva de trabalho o acompanhamento de todo o processo de implementacao do 8 Forum 

Mundial da Agua, que será realizado no Brasil, no ano de 20181. Cabe destacar que a 

proposta de trabalho visa oferecer ao Partido Solidariedade uma pauta de atuação em tema 

de destaque nacionalmente e também internacionalmente. Ademais, a partir da interacão 

corn os diversos atores envolvidos na implementacao daquele evento, no Brasil, permitir 

ainda a possIvel elaboracão de polIticas pOblicas sobre o tema. 

o Forum Mundia! da Agua, organizado pelo Conseiho Mundial da Agua, e o mais 

importante evento do setor água. A cada trés anos, urn pals e urna cidade são anfitriôes 

desta importante iniciativa. 

Seis edicôes j foram realizadas: Marrakesh, Marrocos, 1997; Haia, Holanda, 2000; 

Kyoto, Japäo, 2003; Cidade do Mexico, Mexico, 2006; Istambul, Turquia, 2009; e 

Marselha, Franca, 2012. A sétirna edicão sera'er realizada em 2015, na cidade de Daegu, 

Coréia do Sul. 

A presenca brasileira no ultimo forum mobilizou 67 instituiçOes (sociedade civil, 

academia, empresas, associacOes profissionais, entidades de classe, órgãos de governo - 

federal, estadual e municipal), 38 instituiçôes da Secão Brasil do Conselho Mundial da 

Agua, 211 brasi!eiros participantes, 3 autoridades governamentais (Ministra do Meio 

Ambiente, Ministro do Tribunal de Contas da União, Vice- Governador do Distrito 

Federal), 5 senadores da Repóblica, 4 deputados federais, 10 prefeitos, 11 secretários 

Estaduais, 23 dirigentes de órgãos p(iblicos, 18 dirigentes empresariais e 30 

representantes da sociedade civil, associacOes profissionais e entidades de classe. Alérn 

disso, o pals apresentou o Pavilhão Brasil que recebeu 15.000 visitantes e realizou 

INTRODUçA0 

Ao final destacamos, em anexo, o Memorando de Entendimento para o 8° Forum Mundial da Agua

1
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dezenas de reuniOes técnicas e apresentaçOes culturais que transformaram o refe	 EM 
 

pavilhao em urn dos mais visitados do evento. 	 2 18 

A realizacâo do 8o Forum Mundial da Agua no Brasil em 2018 apresenta algumas 

vantagens comparativas, tais como seu potencial hIdrico, seu fortalecido cenário técnico, 

institucional e legal afeto ao setor, e urn ineditismo extremarnente favorável em tempos 

de globalizacAo: será a prirneira edico do forum no hernisfério Sul. 

Toda a relevância do terna para a sociedade brasilcira e, ainda, a importância do evento 

para a comunidade internacional já justificam a necessidade inserção dos atores politicos 

na sua consecucâo. 

OBJIETIVO S 

o Forum Mundial da Agua contribui para o diálogo do processo decisório sobre água em 

nIvel global, por isso, a atuacào da presente consultoria nortear-se-á principalmente pelos 

seguintes aspectos: 

/ A. Prever riscos, antecipar tendências, identificar lideranças, disserninar mensagens, 

convencer pOblicos e desenhar estratégias institucionais de alto impacto para o 

chente; 

B. Preparar diagnosticos e estratégicas especIficas sobre o terna rneio ambiente, em 

especial, sobre o evento 8° Forum Mundial da Agua. 

METODOLOGIA 

A agenda de polIticas publicas para o meio ambiente tern se tornado cada dia mais 

relevante para os partidos politicos porque a sociedade tern relegado ao terna destaque 

crescente nas ultimas décadas. Qualquer partido politico que tenha interesse em 

representar a sociedade de maneira vigorosa nào pode negligenciar o tema e, muito 

merios, trata-lo de inaneira secundária.
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Por isso, a presente consultoria foi estabelecida visando, antes de mais nada, garantifTM01 

Partido Solidariedade conhecimento técnico e engajarnento junto aos principais ates 	 2 1 9 

que estäo envolvidos corn o tema. Nesse sentido, buscando uma atuação empIrica e	 - 

apenas teórica, aprestaçäo dos servicos da JP2 Consulting privilegiou, durante esse ano 

de 2015, envolver-se diretamente no processo de realizaco do 8 Forum Mundial da 

Agua. Esse evento será por demais emblemático para o pals e significara uma 

oportunidade Onica para a troca de experiências e contatos corn os diversos atores 

expertises engajados na sua consecuço. 

Por tudo isso, a metodologia de trabalho sugerida e aprovada pelo Contratante foi garantir 

a JP2 Consulting a possibilidade de atuacâo direta no processo de preparacäo daquele 

evento. As Partes reconheceram que o envolvimento no processo iria garantir nâo apenas 

o intercambio de ideias e conhecimento sobre o tema, mas principalmente garantir a 

visibilidade e o desenvolvimento de uma nova atuacâo efetiva do partido. 

Diante disso e tendo em vista a oportunidade que será criada corn a realizacäo do evcnto, 

o método de trabaiho prestado será a participacäo de reuniOes de trabalho corn lideranças 

dos diversos órgâos envolvidos direta e indiretamente na realização do 8 Forum Mundial 

da Agua, envolvendo-se diretarnente no processo de realizacao do evento, a fim de 

informar e assessorar o Partido Solidariedade para a tomada de decisAo sobre o 

estabelecimento de uma polItica pOblica comprometida para a meihoria da gestâo dos 

/	 recuisos hidricos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tendo em vista a exitosa campanha do Brasil para sediar o 8 Forum Mundial da Agua, 

em 2018, a presente consultoria foi estabelecida corn o objetivo de garantir ao Partido 

Solidariedade destaque na agenda sobre meio ambiente, em especial, sobre gestäo de 

recursos hIdricos em todas as dimensOes, incluindo o desenvolvimento de politicas 

pblicas para geraco de emprego e também capacitacào de trabalhadores 

desempregados.
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1. Atualizar e informar a direcao partidária sobre o desenvolvimento da poll 	 BO] 
publica de relevância rneio ambiente, em especial, sobre o 8 Forum Mundia la	 22 0 

Agua. 

2. Criar um canal de interlocucäo corn a sociedade organizada, que está envolvida 

direta e indiretamente corn o terna meio ambiente, em especial recursos hIdricos. 

3. Garantir ao partido Solidariedade visibilidade e reconhecimento pela sociedade 

sobre o desenvolvimento e aplicaçào de polIticas publicas voltadas ao tema meio 

ambiente. 

ATIVIDADES 

A candidatura brasileira para sediar o 8 Forum Mundial da Agua teve iniciojá em 2013. 

Os organizadores dessa candidatura tiverarn sucesso ao preparar uma consistente 

proposta de realizacâo daquele evento (ANEXO 1) e, desde entäo, urn longo processo 

teve inicio. Pode-se destacar que, a partir de 2015, quando termina o 7 Forum Mundial 

da Agua, que ocorreu na Coreia do Sul, os organizadores nacionais iniciam urn intenso 

trabalho para preparacão do fOrum brasileiro. 

Nesse sentido, esta consultoria corn base na proposta metodológica de trabalho deu inicio 

As suas atividades de acornpanhamento e participacAo no processo de preparaco do 8 

Forum Mundial da Agua. 

Durante o ano de 2015 e, em especial, nesses Oltirnos 6 meses do presente ano de 2016 

foram realizadas diversas reuniôes corn os atores envolvidos naquele evento. 

O proposito do trabalbo de consuitoria, dentre outros, consistiu em apoiar e envolver-se 

diretamente corn os atores envolvidos na realizaçäo do 8FMA (GDF; Uniâo e setor 

nuivado). Tal método de trabaiho visou garantir espaco de interlocuçâo e interaçäo efetiva 

Iara troca de experiências e formacào de conhecimento ao Partido Solidariedade na 

agenda de polItica publica em questão. Para tanto, nas diversas reuniOes ocorridas o 

intuito foi colaborar e apoiar aqueles organizadores do evento no processo de construcão 

dos mecanismos para efetiva realizacâo do 8 FOrum Mundial da Agua.
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10 RELATORIO ANUAL AO TRABALHO DE CONSULTORIA 

DESENVOLVIDO PELA JP2 CONSULTING 

Como resultados das discussOes e reuniOes ocorridas, durante a vigência d5T 

consultoria, pode-se destacar a elaboraçäo de matérias técnicos Para subsidiar possIis 	 22̂1  

estruturas de goYernança Para o evento, a inter-relacâo, o funcionamento dos órgäJs c 

entidades envolvidas no planejarnento e na execucâo. Ao estabelecer urn canal de dialogo 

corn o apoio aos principais atores, objetivou-se garantir ao Partido Solidariedade 

visibilidade e conhecimento sobre a pauta e também construir elos corn a sociedade civil 

organizada Para tratar do terna recursos hIdricos. 

Anexos: 

1. Diretrizes Para criacâo de entidade que deverá prornover, organizar e realizar o 8° 

Forum Mundial da Agua; 

2. Minuta de Portaria Conjunta que institui o Grupo de Trabaiho Para sisternatizar 

as açôes e identificar providencias necessárias a serem adotadas pelo Poder 

Executivo, em atendimento ao disposto em Memorando de Entendimento 

assinado entre o Governo do Distrito Federal e o Conseiho Mundial da Agua, em 

7 de abril de 2015, Para irnplementacâo do 8 FOrum Mundial da Agua; 

3. Acordo de Cooperacao Técnica que entre si celebram a Agencia Regulatória de 

Aguas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) e a 

Associacão Brasileira de Infraestrutura e Indi'istrias de Base (ABDIB), visando a 

irnplernentacao de açOes conjuntas Para apoiar a realização do 8 Forum Mundial 

da Agua de interesse rnütuo; 

4. Minuta 1° Termo Aditivo ao Acordo de Cooperacao Técnica que entre si celebrarn 

a Agência Regulatoria de Aguas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal (ADASA) e a Associaço Brasileira de Infraestrutura e Indástrias de Base 

(ABDIB), visando a irnplementaço de açOes conjuntas para apoiar a rea!izaçio 

do 8 Forum Mundia! da Agua de interesse mOtuo; 

E importante destacar que todos os trabalhos executados e seus resultados foram 

alcançados de forma satisfatória, ate o presente momento. Tendo em vista os objetivos 

propostos e os métodos de trabalho ernpregados, que foram aprovados pelas Partes, pode-

se destacar suscintarnente que a consultoria atuou efetivarnente no processo de construçäo 

do 8° Forum Mundia! da Agua, em especial, propondo decisôes aos atores envolvidos 

sobre a melhor estrutura de governanca Para o evento. Por conseguinte, o cliente desta 
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10 RELATORIO ANUAL AO TRABALHO DE CONSULTORIA 

DESENVOLVIDO PELA fF2 CONSULTING 

consultoria pode manter contato e trocar inforrnacoes corn os principais atoresI
''1 

sociedade civil organizada que está envolvida corn a agenda de construção e rnelhoas 	 222 ( 

das poilticas piiblicas de recursos hIdricos. 	 I 

0 
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MINUTA BE PORTARIA CONJUNTA 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal & 
Agência Reguladora de Aguas, Energia e Saneameiito Básico do Distrito Federal

iFO 

PORTARIA CONJUNTA N o 	 , DE	 JUNHO BE 2015	
223 

Institui Grupo de Trabaiho 

para sistematizar as açOes e indicar 

providências necessárias a serern adotadas 

pelo Poder Executivo, em atendirnento ao 

disposto em Memorando de Entendimento 

assinado entre o Governo do Distrito 

Federal e o Conselho Mundial da Agua, em 

7 de abril de 2015, para irnplementaçao do 

8° Forum Mundial da AguaI2018 e dá 

outras providéncias. 

O SECRETARIO DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INovAçAo DO 

DISTRITO FEDERAL e o DIRETOR PRESIDENTE BA AGENCIA REGULADORA 

DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL, 110 

uso das atribuiçöes conferidas respectivarnente pelo inciso I, do artigo 3 1, do Regimento 

Interno da Secretaria de Cincia, Tecnologia e Inovação, aprovado pelo Decreto no 24.735, 
A	 '7 ,1,	 :..ii-..-. .-1,..	 )11A	 t,,.	 ,l.	 ,1	 A U¼ / U JU!11¼J U	 U11i 

Co..
IJ ua (iLl IUUL/¼S	 a . i5'II.ILi Reguladora do 

Aguas, Energia e Sanearnento Básico, corn base no disposto no inciso I, artigo 22 e inciso 

VII, artigo 23, ambos da Lei no 4.285, de 26 de dezembro de 2008, 

RESOLVEM: 

Art. 1° Fica instituido o Grupo de Trabaiho para sisteniatizar as acöes e indicar providéncias 

necessárias a serern adotadas pelo Poder Executivo, em atendirnento ao disposto em 

Memorando de Entcndirnento assinado entre o Govcrno do Distrito Federal e o Conseiho 

Mundial da Agua, em 7 de abril de 2015. 

Art. 20 São objetivos do Grupo de Trabalho, de que trata o caput: 

I - Debater, analisar e propor açOes corn o objetivo de subsidiar o Poder Executivo 

implementacão e execução do 8° Forum Mundial da Agua,

1



II - Apresentar de rnaneira objetiva as medidas que poderão ser adotadas pelo 	 7' ETIROR El 

Executivo, seja através de projeto de id, minuta de terrno de parceria, proposta de acorE

aa 
	 24

cooperacão técnica, ou qualquer outro tipo de documento considerado necessário 

execução do 8° Forum Mundial da Agua, 

III - Indicar açOes alternativas e que contribuam para a realizaçao do 8° Forum Mundial da 

Agua, sern prejuIzo das disposicoes contidas no Mernorando de Entendimento assinado entre 

o Governo do Distrito Federal e o Conseiho Mundial da Agua, 

Parágrafo znico. As atas das reuniöes do Grupo de Trabaiho deveräo compor relatórios que 

seräo utilizados corno subsIdios para elaboraçao da proposicäo final. 

Art. 31 0 Grupo de Trabalho será composto por representantes dos seguintes segmentos: 

I - do Poder Executivo, indicados pelos seguintes órgãos: 

a) Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovaço do Distrito Federal; 

b) Agenda Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal; 

II— da sociedade civil organizada, indicados pela seguinte entidade: 

a) Seco Brasileira dos Membros do Conseiho Mundial da Agua. 

§ 11 Os rnernbros do Grupo de Trabalbo, sendo urn titular e urn suplente por órgão ou 

entidade, serão designados conjuntarnente pelo Secretario de Estado de Ciência, Teenologia e 

Inovacão do Distrito Federal e pelo Diretor Presidente da Agência Reguladora de Aguas, 

Energia e Saneamento do Distrito Federal, mediante indicação: 

I - dos titulares dos órgos a que se refere o inciso I do caput; e 

II - dos rnernbros da entidade representativa da sociedade civil organizada, a que se 

refere o inciso II do caput. 

§ 21 Os indicados deverão ser pessoas que exerçam cargos ou funçOes de relevância no órgão 

ou na entidade. 

§ 3° Os rnernbros do Grupo de Trabaiho poderão contar, a seu critério, corn o apoio técnico 

de mais urna pessoa para assessorarnento. 

§ 40 0 representante da sociedade civil será responsável por sistematizar as reuniOes do 

Grupo de Trabalho.
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MINUTA DE PORTARIA CONJUNTA 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal & 
Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Sanearnento Básico do Distrito Federal 

§ 5° A participacao dos servidores 110 Grupo de Trabalho será considerada como servicqigtimnwm 

relevante interesse ptiblico e näo será reniunerada em nenhurna hipótese. 	 225  

§ 61 Os membros do Grupo de Trabaiho, sern vInculo corn o serviço pblico do Di _rifn 

Federal, serão considerados, para todos os efeitos, colaboradores eventuais, conforme dispOe 

a Lei Distrital n°4.584, de 8 dejulho de 2011. 

§70 Os membros do Grupo de Trabalho, de comurn acordo, poderao convidar representantes 

do Poder Legislativo para participar das reuniOes. 

S Art. 4° 0 Grupo de Trabaiho contará, para seu funcionarnento, corn o apoio institucional e 

técnico-administrativo dos órgãos do Poder Executivo que o integram. 

Parágrafo ánico. 0 Grupo de Trabalho poderá solicitar informaçOes e/ou a participacäo de 

servidores de outros órgãos e entidades da Adrninistraçao Pi'iblica do Distrito Federal, visando 

A consecução das atribuiçOes previstas nesta Portaria. 

Art. 51 0 Grupo de Trabalho terá prazo de 45 (quarenta e cinco dias) dias para realização de 

seus trabalhos, podendo ser prorrogada por igual perlodo. 

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaco. 

I.	 Brasilia,	 de
	

de 2015 

PAULO SERGIO BRETAS DE
ALMEIDA SALLES 

Secretário de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Distrito

Federal

VINICIUS FUZEIRA DE SA E
BENEVIDES 

Diretor Presidente da Agência Reguladora 
de Aguas, Energia e Saneamento Básico do 

Distrito Federal
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ACORDO DE COOPERAAO TECNICA NO 02/2015
 

ACORDO DE COOPERAcAO TECNICA 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGENCIA 

REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E 

SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO 

FEDERAL - (ADASA) E A AssocIAçAo 

BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA E 

INDUSTRIAS DE BASE (ABDIB), 

VISANDO A IMPLEMENTAçAO DE 

AçOES CONJUNTAS PARA APOIAR A 

REALIzAçAO DO 8° FORUM MUNDIAL 

DA AGUA DE INTERESSE MUTUO, NA 

FORMA ABAIXO. 

CONSIDERANDO que o Governo do Distrito Federal, o Ministério do Meio Ambiente e o 

Conseiho Mundial da Agua assinaram Memorando de Entendimento visando a realizaço 

do 8° Forum Mundial da Agua, clue ocorrerá na cidade de Brasilia, em marco de 2018, 

CONSIDERANDO que o Governo do Distrito Federal deve cumprir uma série de 

requisitos para a preparacão, organizacão e acompanhamento dos resultados do 8° Forum 

Mundial da Agua, 

CONSIDERANDO o Termo de Cooperacäo Técnica entre o GDF e a ADASA, delegando 

competéncia para esta Agência Reguladora realize o 8° Forum Mundial da Agua, 

CONSIDERANDO que a ADASA envidará seus melhores esforços para preparar e 

executar o orcamento de maneira adequada e profissionalmente, 

CONSIDERANDO o formato diferenciado, marca e prestigio do Forum Mundia! da Agua, 

CONSIDERANDO que o Forum Mundial da Agua, em seu conjunto, é executado em trés 

fases: a fase preparatória, composta por urn processo de três anos antes do evento, o evento 

de uma semana, e a fase de acompanhamento dos resultados, de pelo menos seis meses,



A	 &Adasa® 
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e Saneamento Básico do Distrito FederaL_ 

CONSIDERANDO a necessidade de cooperacâo firme, construtiva e transparente 

cidade anfitriâ, o Conselho Mundial da Agua e a sociedade civil organ izadpara 

preparacâo e para o sucesso do Forum Mundial da Agua, 	 I 

CONSIDERANDO a necessidade de estreita colaboracão e compartilharnento de 

responsabilidades corn o setor privado para o sucesso do 8° Forum Mundial da Agua, 

CONSIDERANDO que o 8° Forum Mundial da Agua será financiado através de uma 

variedade de fontes, incluindo as receitas piiblicas e privadas, 

00	 CONSIDERANDO a previsâo de captacâo de recursos privados, de forma profissional, 

como importante instrumento para a realizacâo do 8° Forum Mundial da Agua, 

CONSIDERANDO que a ABDIB é uma associacão privada, sem fins lucrativos, corn mais 

de 60 anos de atuaçäo na construco de agendas de desenvolvirnento do Brasil, rnediante 

açOes objetivas de seus 144 associados, 

CONSIDERANDO que a ABDIB congrega urna arnpla gama de companhias piiblicas e 

privadas que participarn de todas as fases e estágios dos negOcios e investimentos nos 

setores de infraestrutura e indCjstrias de base, 

CONSIDERANDO que a ABDIB é membro do Conseiho Mundial da Agua, 

CONSIDERANDO que a ABDIB já desenvolveu parcerias corn o Poder Pt'iblico 

contribuindo para inserir a dimensão da sustentabilidade no planejarnento e gestão dos 

projetos de infraestrutura, 

CONSIDERANDO que ABDIB tern atuado junto a seus associados corn o objetivo de 

disseminar a irnportância do tema recursos hIdricos, e que por isso tern sido reconhecida 

pelos mesmos como entidade crIvel e transparente, 

A AGENdA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO 

DO DISTIUTO FEDERAL - ADASA, autarquia especial, corn sede social localizada no 

Setor de Areas Isoladas Norte - SAIN Estaçâo Rodoferroviária de Brasilia - sobreloja, 

Brasilia - Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.007.955.0001-10, 

representada, nos terrnos do disposto no inciso VI do art. 23, da Lei n° 4.285, de 28 de

227



A	 &Adasa® 
*BDIB	 Agenda Reguladora de Aguas, Energia 

e Saneamento Básico do Distrito Federal 
14L 

dezembro de 2008, por seu Diretor-Presidente, PAULO SERGIO BRETA DE 228 

ALMEIDA SALLES, brasileiro, casado, bio!ogo, portador da Cédula de Identidade G n° 

215567 DPF/MJ e inscrito no CPF sob o n o 087.093.601-82 residente nesta capital, de urn 

lado, e, de outro lado a ASSOCIAçAO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E 

INDUSTRIA DE BASE - ABDIB, entidade de Direito Privado, corn sede e foro na cidade 

de São Paulo-SP, a Praça Monteiro Lobato, 36, Bairro: Butantã, CEP 05506-030, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n o 60.954.161/0001-46, doravante denominada ABDIB, neste ato 

S representada por seu Presidente Executivo, VENILTON TADINI, brasileiro, casado, 

Economista, domiciliado na Capita! de São Paulo, Identidade RG n° 6.764.076-X, 

expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF n o 003.842.928-44. 

RESOLVEM celebrar o presente ACORDO DE COOPERAçAO TECNICA, doravante 

denorninado Acordo, nos termos da Lei 8.666/93, no que couber, e dernais normas que 

regem a espécie, mediante as cláusulas e condicOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente instrumento tern por objeto o estabe!ecirnento de parceria entre a ADASA e a 

ABDIB, visando a imp!ementacão de acOes conjuntas para apoiar a realização do 8° Forum 

Mundial da Agua, que é de interesse rnituo. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Os partIcipes e!aborarão P!anos(s) de Trabaiho visando 

cumprirnento do objeto deste instrurnento. 

SUBCLAUSULA SEGUNDA - 0(s) Plano(s) de Trabaiho que se refere a Subc!ausu!a 

Prirneira terá por meta o desenvolvirnento de urn Programa de Apoio Técnico que 

promoverá, de forma conjunta, o cornpartilhamento de açOes que possam atuar para a 

realizacão do 8° Forum Mundial da Agua.
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SUBCLAUSULA TERCEIRA - Por ser o 8° Forum Mundial da Agua urn evenff co  
organizado por meio da parceria entre o Conseiho Mundial da Agua e a ADAS4 este 22 9J 

Acordo nào transfere qua!quer obrigacao ou responsablidade anteriormente 

aqueles para a ABDIB. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS REPRESENTANTES 

Para gerenciar a execução das atividades decorrentes deste acordo, as partes designarto 

oportunamente os servidores responsáveis pelo acompanhamento, avaiiacão, supervisão e 

fiscalizacão da execuçâo. 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

o presente acordo não envoive transferência de recursos financeiros/orcamentários entre 

partIcipes. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Caso seja necessário o repasse de recurso 

financeiro/orçamentário para a real izaçào de açäo conjunta decorrente desse acordo, deverá 

ser celebrado instrumento especIfico. 

SUBCLAIJSULA SEGUNDA - 0(s) Piano(s) de Trabaiho que se refere a Subciáusula 

OV	
Primeira deverá seguir os requisitos previstos na legislacâo que regulamenta transferências 

voluntárias. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA 

0 Presente Acordo entrará em vigor na data da assinatura e terá duração ate 23/09/2018, 

podendo ser prorrogado mediante Teri-no Aditivo, desde que haja interesse dos partIcipes, 

respeitando o prazo de comunicacâo prévia de 30 (trinta) dias.
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CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAçA0

230 

Este Acordo poderá ser alterado de comum acordo entre os PartIcipes, durante Ia suaf1/ 

vigência, mediante Termo Aditivo, devidameiite justificado e vedado a alteraçào do objeto. 	 ,/ I 

CLAUSULA SETIMA - DA DIvuLGAcA0 

As partes assumern o comprornisso de divulgar sua participacão no presente acordo, 

ficando vedada a utilizacäo de nornes, sImbolos ou irnagens que, de algurna forma, 

descaracterizern o interesse páblico e se confundarn corn promocão de natureza pessoal de 

agentes póblicos. 

CLAUSULA OITAVA - DA DENIJNCIA E DA RESCISAO 

Este Acordo poderá ser denunciado pelos partIcipes e rescindido a qualquer tempo, por 

descumprirnento de qualquer de suas Cláusulas, mediante notificacão por escrito, com 

antecedência minima de 90 (noventa) dias, ficando as partes responsáveis pelas obrigacOes 

decorrentes do tempo de vigência e creditando-Ihes, igualmente, os beneficios adquiridos 

no mesmo perlodo. 

SUBCLAUSULA UNICA - Nos casos de rescisäo, as pendências ou trabaihos ern fase de 

execuçao, ainda que decorrentes de eventuais instrurnentos especIficos firmados corn base 

Of 
neste acordo serão definidos e resolvidos por rneio do Terrno de Rescisão, no qual se 

definam e atribuarn as responsabilidades relativas a conclusão ou extincão de cada urn 

desses trabaihos e das pendências dos trabaihos em andarnento. 

CLAUSULA NONA - DA puBLIcAcAo 

o presente ACORDO DE COOPERAçAO TECNICA será publicado pela ADASA em 

forma de extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, de acordo corn o paragrafo iinico art. 

61, dalei no 8.666, de 1993, e sua Integra ficará disponIvel nos sites dos partIcipes
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A 
ABDIB 

CLAUSULA DECIMA - DO FORO

I.

o Foro para dirimir quaisquer IitIgios na execucão deste acordo, que não possan_ser 

compostos pela niediacäo administrativa, é o da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

E, por estarem assim justos e de acordo, os partIcipes, firmam o presente instrumento, em 

02 (duas) vias de igual teor e forma, na presenca de testemunhas abaixo, para que produza 

os efeitosjurIdicos legais, emjuIzo e fora dele. 

Brasilia-DF,	 de	 de 2016 

PAULO SERGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES 

DIRETOR-PRESIDENTE DA AGENdA REGULADORA BE AGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA 

VENILTON TADINI 

PRESIDENTE EXECUTIVO

ASSOCIAcAO BRASIEIRA DE INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA BE BASE - ABDIB 

00

TESTEMUNHAS: 

NOME:
	

NOME: 

RG:
	 RG: 

CPF:
	

CPF:
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DIRETRIZES PARA CRIAcAO DE ENTIDADE QUE DEVERA PROMOVER, ORGANIZAR 

E REALIZAR 0 8FMA 

INTR0DuçA0	 TLkL	 UTOpX 

Fu	 232 
i. Tendo em vista que o GDF já manifestou o interesse em criar uma estrutura propri 

(Grupo de Trabaiho) para coordenar as açOes do Poder Executivo local na rea1izaçi Ji 

8FMA; 

ii. Considerando a necessidade de interaçäo corn o setor privado para realizaçao do 8FMA; 

iii. Considerando a dificuldade e complexidade de se realizar urn empreendirnento como o 

8FMA em que o setor póblico e privado devem aportar recursos financeiros e de pessoal; 

A AsssociaçAo Brasileira da Infraestrutura e Indüstrias de Base (Abdib) PROPOE' que para se 

alcançar os meihores resultados na rea1izaço do 8FMA deve-se montar urna estrutura de governanca 

externa corn o objetivo expresso de promover, organizar e realizar o SFMA 

2. SECRETARIADO EXECUTIVO 

Todos pela Agua - órgao responsável pela realizaçao do 8FMA, entidade scm fins lucrativos 

reconhecida pelo WWC, criada corn fim especIfico de realizar a organizacao do 8FMA e, portanto, 

assumindo as funçOes do Secretariado, conforme descrito no M.O.U.. 

6 rgão de governanca externa ao Poder Püblico para o sFMA. 

Associaçio de direito privado, sern fins lucrativos3. 

0 estatuto de formaçäo do Secretariado do 8FMA (Todos pela Agua) deverá ser aprovado por 

representantes brasileijos no WWC em Assembléia de Coiistituiçao e, se possIvel, por representantes 

do próprio WWC. Apos a realizaço da assembléia, requerer registro de pessoa jurIdica em cartório e, 

na sequência, CNPJ e alvará. 

I () ideal é que esse orgtio seja criado por derna oda do GDF. () Grupo de Traba!ho criado por Portaria Conjunta entre a SECTI 
e ADASA podera subscrever em doctirnento prôprio (re!atOrio) a necessidade de Se criar urns estrutura de governanca externa 
so Poder PCibIico corn o ob jetivo expresso de prornover, organizar e rea!izar 0 8FMA, assurnindo as atribuicoes do Secretariado 
descrito no M.O.U.. 

Deve haver 2 (duas) estruturas pars rea!iiar 0 8FMA. Urn orgso de governanca interna do GDF respousável por coordenar as 
acöes do GDF e urn outro 6rg5o exteriio so GDF, que deverá ter 0 objetivo de coordenaçso gera! do HFMA, oil seja, esse órgao 
de governanca externa será 0 responsável pelo realieac5o do evento. 

0 rnodelo organizacional de associactio scm fins !ucrativos permite urn enquadramento fiscal mais vantajoso. 

IMPORTANTE: comb a associaco foi constitulda a menos des arcs, n5o poderá receber recursos financeiros de foote pb1ca. 
Apenas poderá gerir recursos privados. Os recursos !)b!1C0s (>riUfldoS do orcarnento do GDF deverSo ser geridos pe!a 
estrutura de governanca interna que sera criada pe!o proprio GDF (COMITE PUBLICO 8FMA), através de Decreto de Lei OU 

Lei especifica. Deverá haver na estrutura desse COMIT! a previso de urn Conse!ho de Governanca, garantindo I (urn) assento 
para 0 representante indicado pe!o TODOS PELA AGUA (Secretariado).



Objetivos da associacão (Secretariado): sua principal funçao é prornover, organizar e realizar o 

sFMA, seguindo cliretrizes do M.OU., do WWC, do Comitê Nacional, respeitando a legislacao 

brasileira. 

A Associaçao tern por objetivo coordenar a participacAo do setor privado na preparacao e realiza91 t 	 F' 

do 8 Forum Mundial da Agua, que ocorrerá em Brasilia (DF) em 2018, especialmente para assegu r	 23 3 
o cumprimento das obrigacoes por ele assumidas perante o WWC para esses fins e, notadamente: 

I - "definir urn piano de trabaiho geral, corn carninhos crIticos, orçarnento e estrategias de recursos 

referentes as atividades necessárias a reaiizaçao do 8FIf7IA" ; 

II - a coordenacllo de açOes näo governamentais para o planejamento e entrega dos serviços 

necessários a realizaçAo do Forum, inchjindo a representaco do setor privado perante órgaos on 

entidades da administracllo, direta on indireta, do GDF e da União e outros entes da Federacao nos 

assuntos pertinentes ao seu objeto, bern cornojunto ao setor privado; 

III - o monitoramento da execuçao dos serviços referentes ao Projeto 8FMA 5, que forem 

indicados como de responsabilidade do setor privado após aprovacAo do Comitê Diretivo, conforme 

definido no M.O.U.; 

IV - a definicao de diretrizes, metodologia e indicadores para o acompanhamento da evoluçao 

fisica e financeira dos produtos esperados, que forern aprovados como sendo de responsabilidade do 

setor privado; 

V - a identificaco de desvios e entraves a execuçAo dos serviços sob responsabilidade dos setor 

privado e a proposicllo de medidas para seu ajustamento; 

VI - o relacionamento, em conjunto corn os prOprios entes pi:iblicos e privados, corn o WWC e 

demais entidades nacionais e internacionais que tenham como objetivo tratar de assuntos relacionados 

A questäo hIdrica; 

VII - elaborar o conjunto de serviços (produtos) essenciais a realizaçAo do 8FMA, que deverá 

ser aprovado pelo ISC, conforme definido no M.O.U.6; 

VIII - o planejamento referente ao uso do legado do 8FMA, corn proposicao de soluçOes 

sustentáveis sob os aspectos econôinico, social e ambiental; 

IX - a atualizaçilo da Matriz de Responsabilidades 7 junto aos atores envolvidos, visando definir 

obrigacOes das partes para a realizaçAo do evento, face as obrigacOes assumidas perante o W\VC; 

X - a interlocuçao, nos casos de impasses relacionados a execução de serviços, corn órgaos de 

controle, de licenciamento ambiental e demais orgAos envolvidos; 

XI - a colaboracao corn os orgitos e entidades da administracao pflblica direta e indireta da 

União e do GDF, visando a congruência dos termos de rcferência, projetos bbsicos e executivos relativos 

+ Note que estas s5o as princpais funçoes do Secretarado, conforme consta do M.O.U. (p. 06). 

Esse projeto fbi apresentado corno caiididatura de Brasilia ao SFMA. 

A Diretoria Executiva elabora o conjunto de produtos ou servicos para perfeita realizacao do 8FMA e o ISC o aprova e, por 
conseguinte, define a Matriz de Responsabilidades que deverA ser subscrita pelo Poder PiTh!ico ((;DF e UniSo) e tarnbétn pela 
associacao Secretariado. 

Documento vinculante que e.stipula as obrigactes de cada urn dos seus signatários pars corn a organizaç5o e realizacllo do 
8FMA.



A preparacAo e realizaçio do sFMA corn a estrita finalidade de verificar se atendem aos cornpromissos 

assumidos junto ao WWC; 

XII - a indicacAo de rnembro para compor o Conseiho de Governanca do Comitê P(iblico do 

GDF para o 8FMA8; 

§ 10 Para a consecuçao de seu objetivo e de suas finalidades, podera a associaçAo exercTl L WWI ELIMM, 

seguintes atividades:
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I - realizar estudos técnicos e pesquisas, elaborar e monitorar pianos, projetos e prograrn4s; 	 c:t 

II - firmar contratos e acordos de qualquer natureza, visando a execuçäo de obras e serviços 	 I 

definidos como sendo de responsabilidade do setor privado; 

III - adquirir e administrar bens, móveis e irnóveis; 

IV - atuar na protecao da propriedade intelectual e das marcas reiacionadas ao 8FMA, 

utilizando-se dos meios jurIdicos adequados, conforme definido pelo M.O.U.; 

VII - exercer outras cornpetências necessárias a fiei execuçAo de seus objetivos e finalidades, 

desde que sejam compatIveis corn o seu regime jurIdico. 

§, Em caráter excepcionai, poderá a Associaçao, por decisäo unânime de sua Diretoria 

Executiva, após forrnaiizaçao da soiicitaçao feita pelo ISC, assumir o planejarnento e a execuçao de obras 

ou de serviços sob a responsabilidade dos órgaos e das entidades da adrninistracao direta ou indireta 

dos atores piThlicos envolvidos, desde que a medida se justifique para a adimplência das obrigacOes 

contraIdas perante o \VWC para a reaiizaçao do 8FMA. 

§ 3° A Associacao poderá reaiizar novas contrataçOes para a execução das obras e serviços 

previstos no parágrafo segundo, caso seja imprescindIvel para assegurar o curnprimento das obrigacOes 

assumidas perante o W\VC. 

§ 4° No caso da transferência de responsabiiidade de obras e serviços na forma do paragrafo 

segundo, o respectivo ente ptThlico, ficará obrigado ao ressarcimento a Associaçao de todos os prejuIzos 

causados, tais como custos de execuçIo das obras e operaçAo de serviços, rnultas rescisórias e encargos 

financeiros9. 

2.1. Organograma do Secretariado'° 

0 conselho de Governanca e órgao permanente de assessoramento do Ccnnitè P(iblico do GDF para o 8F'MA, de natureza 
colegiada. Deveri set' composto pelos seguintes inembros: (i) o l)iretor Executivo do (ornitê; (ii) S (três) representantes de 
orgsos on entidades da Administracto, direta on indireta, do GDF, indicados pelo Governador; e (iii) 1 (urn) representante da 
Associacao Todos pela Agua (Secretariado), por ele indicado. As decisOes emanadas pelo Conseiho de Governança serSo 
tomadas pela rnaioria de seus rnemhi'os. 

IMPORTANTE: 8 através dessa estrutura de governanca que Se dá a inter-relacso entre o setores p6b1ico e privado. Por isso, 
sua existncia e de vital importcincia. Sus crtacao poderá ser f'eita tanto pot' lei especifica aprovada pela CLDF on mesmo por 
Decreto do Governador. 

' Essa previsao apenas terá efeito, se houver aprovaçSo de lei especifica pelo GDF. 

'°A proposta aqui apresentada e bastante similar so organograrna do Comitê Rio 2016, que é a entidade privada responsável 
pela realizaco dos jogos OlImpicos no R.I.
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S. COMITE PtJBLICO DO GDF PARA 0 8FMA 

O Grupo Trabaiho que foi proposto pelo Secretário Paulo Salles e que deverá ser criado por Decreto 
do Governador do DF pode ter urna estrutura de governanca mais executiva, conforme proposto no 
organograma abaixo. 

	

Esse	 órgo poderá ser responsavel pela governanca interna do GDF para 0 8FMA.	 Wt*L P3 ETPL 

IMPORTANTE: deverá possuir em sua estrutura interna urn CONSELHO DE GOVERNAN 	 236 Ii
que sera órgao permanente de assessoramento do Cornitê e terá natureza colegiada. (ver nota de ro ape 
9). E através desse Conseiho que se dará a inter-reIaçlo entre os setores páblicos e privado. 

Os objetivos do Comitê Ptiblico do GDF para 0 8FMA devem ser urn espeiho dos objetivos da 
Associaçao Todos pela Agua (Secretariado), mas voltadas para coordenacao das atividades do GDF. 
Mas urn em especial deve constar claramente no texto de criaço desse órgao, que é: Cooperar e 
interagir coin a Associação Todos pela Agua" 

O Comitê Piblico do 8FMA/GDF seria formado pelos Secretários dos órgaos indicados pelo 
Secretário Paulo Salles. 

I. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e InovaçAo; 
II. Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 

III. Secretaria de Estado de Educacao; 

	

IV,	 Secretaria de Estado de Cultura; 
V. Secretaria de Estado de Turismo; 

VI. Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecirnento e Desenvolvimento Rural; 
VII. Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável; 

VIII. Secretaria de Estado de RelaçOes Institucionais; 
IX. Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA); 
X. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB); 

XI. Assessoria Internacional do Governo do Distrito Federal. 

A Diretoria Executiva seria ocupada pelo próprio Secretário Paulo Salles. 

As demais diretorias seriarn ocupadas por servidores indicados pelas Secretários que compOem o 
COMITE PUBLICO, devendo ser ocupadas por servidores atinentes as atividades da respectiva 
diretoria'2. 

A Adasa poderia indicar o Diretor de Infraestrutura do sFMA e Apoio ao Evento, uma vez que 
demonstra possuir uma boa estrutura interna de governanca. 

3.1. Organograrna do Comitê PtThlico do GDF para o 8FMA 

Fazer constar no documento de criac5o do Cornitê Ptbhco do GDF para 0 8FMA este objetivo do mesmo, a urn de 
comprovar a inter-retacao entre 0 poder })thIIco e 0 setor privado. 

Podern ser criada,s tantas diretorias quanto forein consideradas necessSrias para realizacso das atividades de responsabilidade 
do GDF
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DIRETRIZES PARA CRIAçAO DE ENTIDADE QUE DEVERA PROMOVER, ORGANIZAR 

E REALIZAR 0 SFMA 

1. INTRODUcA0

ft 
i. Tendo em vista que o GDFjá manifestou o interesse em criar urna estrutura própria 

(Grupo de Trabaiho) para coordenar as açOes do Poder Executivo local na realizaça do 

8FMA; 

ii. Considerando a necessidade de interaçIo corn o setor privado para realizaçao do 8FMA; 

iii. Considerando a dificuldade e complexidade de se realizar urn empreendimento como o 

8FMA em que o setor póblico e privado devem aportar recursos financeiros e de pessoal; 

externa corn o objetivo expresso de promover, organizar e realizar 0 8FMA 

2. SECRETARIADO EXECUTIVO 

Todos pela Agua - órgäo responsável pela realizaçao do 8FMA, entidade sem fins lucrativos 

reconhecida pelo WWC, criada corn fim especIfico de realizar a organizacao do 8FMA e, portanto, 

assumindo as funçOes do Secretariado, conforme descrito no M.O.U.. 

Orgao de governanca externa ao Poder Pb1ico para o 8FMA. 

Associacao de direito privado, sem fins lucrativos5. 

o estatuto de formaçao do Secretariado do 8FMA (Todos pela Agua) deverá ser aprovado por 

representantes brasileiros no WWC em Assernbléia de Constituiçäo e, se possIvel, por representantes 

do próprio WWC. Apos a realizaçao da assembléia, requerer registro de pessoa jurIdica em cartório e, 

na sequência, CNPJ e alvará. 

o ideal é Clue esse orgao sea criado por demanda do ODE'. 0 Grupo de Trabalho criado por Portaria Conjunta entre a SECT! 
e ADASA poderd s uhscrever em docurnento próprio (i'elatório) a necess dade de se ens r urns estrutura de governanca exteina 
ao Poder Pñblico corn o objetivo expresso de prornover, organizar e realizar 0 8FMA, assumindo as atribuicOes do Secretaniado 
descrito no MOO.. 

2 Deve haver 2 (duas) estruturas para realizar o 8FMA. Urn órgao de governanca inlerna do ODE' responsável por coordenar as 
acöes do GDF e urn outro orgao externo ao (DF, que deverá ter o objetivo de coordenaçao geral do sF'MA, ou seja, esse ót-go 
de governanca e.rterna será 0 responsavel pelo realizacso do evento. 

0 modelo organizacional de associaçao scm fins lucrativos permite urn enquadrarnento fiscal mais vantajoso. 

IMPORTANTE: como a associactto fbi constituida a menos de S anos, n5o poderS receber recursos financeiros de fonte pbhca. 
Apenas poderá gerir recursos privados. Os recunsos piblicos oriundos do orcarnento do GDF deverSo ser geridos pela 
estrutura de governanca interns que sera criada pelo próprio GDF (COMITE PUBLICO SF'MA), através de Decreto de Lei oil
Lei especifica. Dever laver us estrutirra desse COMITE a previsSo de urn Conselho de Governanca, garantindo 1 (urn) assento 
para orepresentante indicado pelo TODOS PELA AGUA (Secretaniado).

PrAM 
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Objetivos da associacão (Secretariado): sua principal funçao é promover, organizar e realizar o 

8FMA, seguindo diretrizes do M.O.U., do WWC, do Comitê Nacional, respeitando a legislacao 

bras ileira. 

A Associacao tern por objetivo coordenar a participaçäo do setor privado na preparacao e realizaçn 
I 1tAhJ. uPW aEiTcL 

do 8 Forum Mundial da Agua, que ocorrerá em Brasilia (DF) em 2018, especialmente para assegi4'ar
/ 

o cumprimento das obrigacOes ps" ele assuxmdas perante o 'WWC para esses fins e, notadamente: 	 239,/ I 

I - "definir urn piano de trabaiho geral corn carninhos crIticos, orça7nento e estrategias de recursos 

referentes as atividades necessárias a reaiizacao do 8FMA"4; 

II - a coordenaçao de açOes não governamentais para o planejamento e entrega dos serviços 

necessários a realizaçAo do FOrum, incluindo a representacllo do setor privado IJerante 6rg1os OU 

entidades da administracao, direta ou indireta, do GDF e da UniAo e outros entes da Federaçao nos 

assuntos pertinentes ao seu objeto, bern comojunto ao setor privado; 

III - o monitoramento da execuçlio dos serviços referentes ao Projeto 8FMA 5 , que forem 

-	 indicados corno de responsabilidade do setor privado após aprovacao do Comitê Diretivo, conforme 

definido no M.O.U.; 

IV - a definiçao de diretrizes, metodologia e indicadores para o acompanhamento da evoluço 

fisica e financeira dos produtos esperados, que forem aprovados como sendo de responsabilidade do 

setor privado; 

V - a identificaco de desvios e entraves a execuçAo dos serviços sob responsabilidade dos setor 

privado e a proposicAo de medidas para seu ajustamento; 

VI - o relacionamento, em conjunto corn os prOprios entes pOblicos e privados, corn o WWC e 

demais entidades nacionais e internacionais que tenham como objetivo tratar de assuntos relacionados 

A questao hIdrica; 

VII - elaborar o conjunto de serviços (produtos) essenciais a realizaçAo do 8FMA, que deverá 

ser aprovado pelo ISC, conforme definido no M.O.U.6; 

VIII - o planejamento referente ao uso do legado do 8FMA, corn proposicao de soluçOes 

sustentáveis sob os aspectos econOrnico, social e ambiental; 

IX - a atuaIizaç10 da Matriz de Responsabilidades 7 junto aos atores envolvidos, visando definir 

obrigacOes das partes para a realizaçAo do evento, face as obrigacoes assumidas perante o W\VC; 

X - a interlocuçAo, nos casos de impasses relacionados a execuçäo de serviços, corn orgAos de 

controle, de iiceiiciaiuezit.o anibiental e demais órgaos envoividos; 

XI - a colaboraclto corn os Orgtos e entidades da administraçao pOblica direta e indireta da 

UniAo edo GDF, visando a congruência dos termos de referência, projetos básicos e executivos relativos 

Note que estas s5o as principais iiincoes do Secretariado, cooftirme consta do M.O.U. (p. 06). 

Esse projeto foi apresentado conio candidatura de Brasilia ao 8FMA. 

6 A Diretoria Executiva elabora o conjunto de produtos ou servicos para perfeita realizacao do 8FMA e o ISC o aprova e, por 
conseguinte, define a Matriz de Responsabilidades que deveri ser subscrita pelo Poder POblico (GDF e UniSo) e também pela 
associac5o Secretariado. 

Documento vinculante que estipula as ohrigacoes de cada urn dos seus signatários para corn a organizac5o e realizacao do 
8FMA.



A preparacao e reaiizaçao do 8FMA corn a estrita finalidade de verificar se atendem aos compromissos 

assumidos junto ao WWC; 

XII - a indicacio de membro para compor o Conseiho de Governança do Cornitê PiThiico do 

GDF para o 8FMA8; 

§ 10 Para a consecuçao de seu objetivo e de suas finalidades, poderá a associação exercp*!uPoimc. 

seguintes atividades:	 rh	 240 ) 
I - realizar estudos técnicos e pesquisas, elaborar e rnonitorar pianos, projetos e program s; 

II - firmar contratos e acordos de qualquer natureza, visando a execuço de obras e serviços 

definidos corno sendo de responsabilidade do setor privado; 

III - adquirir e administrar bens, rnóveis e imóveis; 

IV - atuar na protecto da propriedade inteiectual e das marcas relacionadas ao 8FMA, 

utilizando-se dos meios jurIdicos adequados, conforme definido peio M.O.U.; 

VII - exercer outras competências necessárias a fiel execuçAo de seus objetivos e finalidades, 

desde que sejam compatIveis corn o seu regime jurIdico. 

§ 2° Em caráter excepcionai, poderá a Associaçao, por decisAo unânime de sua Diretoria 

Executiva, após formalizaçao da solicitaçao feita pelo ISC, assurnir o pianejamento e a execuçAo de obras 

ou de serviços sob a responsabilidade dos órgAos e das entidades da administracao direta ou indireta 

dos atores pib1icos envoividos, desde que a medida se justifique para a adimplência das obrigacOes 

contraIdas perante o WWC para a realizaçAo do 8FMA. 

§ 
30 A Associacao poderá realizar novas contrataçOes para a execuço das obras e serviços 

previstos no paragrafo segundo, caso seja imprescindIvel para assegurar o cumprimento das obrigacOes 

assumidas perante o WWC. 

§ 4° No caso da transferência de responsabilidade de obras e serviços na forma do paragrafo 

segundo, o respectivo ente piThlico, ficará obrigado ao ressarcimento a Associacào de todos os prejuIzos 

causados, tais corno custos de execução das obras e operacAo de serviços, multas rescisórias e encargos 

financeiros°. 

2.1. Organograma do Secretariado° 

o conselho de Governança é orgao permanente de assessoramento do Cornitê PibIico do GDF para 0 8F'MA, de natureza 
colegiada. Deveró ser composto pelos seguintes rneinbros: (i) o Diretor Executivo do omitê; (ii) 3 (três) representantes de 
orgaos ou entidades da Adtninistrac5o, direta ou indireta, do GDF, i dicados pelo Governador; e (iii) 1 (urn) representante da 
Associaçso Todos pela Agua (Secretariado), por ele indicado. As decisOes ernanadas pelo Conselho de Governança serto 
toinadas pela maioria de seLls membros. 

MPORTANTE: E através dessa estrutura de governanca que se di a inter-relacao entre a setores piblico e privado. Por isso, 
sua existência e de vital importlncia. Sua crisc5o l)(;der6 ser feita tanto par lei especifica aprovada pela CLDF ou mesrno por 
Decreto do Governador. 

Essa previsso apenas terá efeito, se hoover aprovacao de lei especifica pelo GDF. 

° A proposta aqui apresentada é bastante similar ao organograma do Cornitê Rio 2016, que é a entidade privada responsável 
pela realizac5o dos jogos OlImpicos no Ri.
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S. COMITE PÜBLICO DO GDF PARA 0 8FMA 

O Grupo Trabalho que foi proposto pelo Secretário Paulo Salles e que deverá ser criado por Decreto 
do Governador do DF pode ter urna estrutura de governanca mais executiva, conforme proposto no 
organograrna abaixo. 

Esse órgao poderá ser responsável pela governanca interiia do GDF para 0 8FMA. 

IMPORTANTE: deverá possuir em sua estrutura interna urn CONSELHO DE GOVERNANcj	 242 
que sera órgao permanente de assessorarnento do Cornitê e terá natureza colegiada. (ver nota de ro1lape 
.9). E através desse Conselho que se dará a inter .-relaçao entre os setores páblicos e privado. 

Os objetivos do Comitê Ptiblico do GDF para o 8FMA devern ser urn espeiho dos objetivos da 
Associacao Todos pela Agua (Secretariado), mas voltadas para coordenacao das atividades do GDF. 
Mas urn em especial deve cons tar claramente no texto de criaçAo desse órgao, que é: Cooperar e 
interagir corn a Associação Todos pela Agua" 

O Comitê Piblico do sFMA/GDF seria formado pelos Secretários dos 6rg1os indicados pelo 
Secretário Paulo Salles. 

I. Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovaçlo; 
II. Secretaria de Estado do Meio Arnbiente; 

III. Secretaria de Estado de EducacAo; 
IV. Secretaria de Estado de Cultura; 
V. Secretaria de Estado de Turisrno; 

VI. Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; 
VII. Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvirnento Sustentável; 

VIII. Secretaria de Estado de Relacoes Institucionais; 
IX. Agencia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA); 
X. Companhia de Sanearnento Ambiental do Distrito Federal (CAESB); 

XI. Assessoria Internacional do Governo do Distrito Federal. 

A Diretoria Executiva seria ocupada pelo próprio Secretário Paulo Salles. 

As demais diretorias seriam ocupadas por servidores indicados pelas Secretários que compOem o 
COMITE PUBLICO, devendo ser ocupadas por servidores atinentes as atividades da respectiva 
diretoria'2. 

A Adasa poderia indicar o Diretor de Infraestrutura do 8FMA e Apoio ao Evento, urna vez que 
dernonstra possuir uma boa estrutura interna de governanca. 

3.1. Organograma do Comitê PThlico do GDF para o 8FMA 

It Fazer constar no docurnento de criaço do Comite Pib!ico do GDF para 0 8FMA este objetivo do mesmo, a fim de 
comprovar a inter-relacäo entre 0 poder publico e 0 setor privado. 

Podem ser criadas tantas diretorias (juanto forein cousideradas necessárias para realizacso das atividades de responsabilidade 
do GI)F
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DOC. itens 108 a 111 

Anexo I



INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAçAO DE SERVIç Fr" o1 
245/, I 

cc	 _I 

Pelo presente instrumento particular, de urn lado o SOLIDAJUEDAE 
Orgao Partidárjo Nacionaj, corn sede na SRTVS, QL 701, BLOCO 0, Sala 278 
- EdifIcio Muitiempresarial - Asa Sul BrasIlia - DF, devidamente ins crito no 
CNPJ/MF sob no 18.532.307/000107, representado por Paulo Pereira da Silva, 
brasileiro, divorciado, metak'zrgico, portador da cédula de RG n.° 10.273.141..X 
SSP SP, inscrito no Cadastro de Pessoas FIsicas do Ministérjo da Fazenda 
CPF/MF sob no 21 0.067.689 ..04, doravante denomjnado "CONTRATANTE", e, de outro, L.A.A. DA SILVA CONSULTORIA ME, corn sede na Avenida Santa Cruz, no 995 _30 andar - conjunto 43— Bloco 
03, Sorocaba - SP, CEP 18.050-260, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob no 
23.399.385/0001 .07, representada por LUIZ ANTONIO ADRIANO DA SILVA, 

brasileiro, separado, empresáo, portador da cédula de identidade RG 
n°17.818.171.7 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas FIsicas do Ministério 
da Fazenda CPF/MF sob n'056.013.528-95, doravante denornjnado 
"CONTRATjJ"; tern entre si, justo e contratado o presente, que se regerá 
pelas seguintes Cláusulas e Condiçoes: 

CLAUSUJA PRIMEIRA —DO OBJETO 

0 CONTRATADO, pelo presente instrurnento e na meihor forma de direito, 
obriga-se a prestar serviços especializados de consultoria em ternas de gestào 
pi:Iblica, ação poiltica, análise de quadro conjuntural e riscos e desenvo1vjme

0 de piano estratégico politico ao CONTRATANTE. 

CLAUSUJA SEGUNDA - DO PRAZO 

Os serviços ora contratados seräo executados no perlodo de 12 (doze) meses, 
tendo seu inIcio em 01 de outubro de 2016 e seu encerrainento em 30 de 
setembro de 2017, sendo que, ao final desse periodo, sem necessidade de aviso 
prévio por escrito, considerarse ..á rescindido o presente contrato. 

4
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PREO E CONDI(;OEs DE 
PAGAMENTO 

0 CONTRATADO perceberá, pelos serviços prestados, ora contratados a 
quantia de R$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais), a serem 
seguinte conformidade:	 246 Ii 

a) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de outubro 
2016; 

b) R$ 12.000,00 (doze rrifl reals) a serem pagos ate o dia 10 de novembro de 
2016; 

c) R$ 12.000,00 (doze n-ifl reals) a serem pagos ate o dia 10 de dezembro de 
2016; 

d) R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de 
janeiro de 2017; 

e) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de fevereiro de 
2017; 

f) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de marco de 
2017; 

g R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de abril de 2017; 
h) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de maio de 2017; 
i) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de junho de 

2017; 
j) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de juiho de 2017; 
k) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de agosto de 

2017; 
1) R$ 12.000,00 (doze mil reals) a serem pagos ate o dia 10 de setembro de

2017, quando, após a compensação, dar-se-á a quitaçio do mesmo; 

Parágrafo Pnmeiro 
0 preco ora pactuado inclui todos Os gastos e despesas relativos ao exercIcio 
dos serviços contratados, por mais especiais que sejam, nada mais sendo devido 
pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, a quaiquer tltuio. 

Parágrafo Segundo 
0 presente contrato nào implica em qualquer vInculo empregatIcio do 
CONTRATADO pelos serviços prestados ao CONTRATANTE. 

CLAUSULA QUINTA —DAS OBRIGAçOES DAS PARTES



1- São obñgaçoes do CONTRATk1O. 

a) Prestar os serviços contratados na forma e modo ajustados, dentro das 
normas e especificacoes técnicas aplicáveis a espécie, dando plena 9Ttoai 
garantia dos mesmos;	

247 
b) Executar os serviços contratados utili2ando a methor técnica e visando 
sempre atingir o methor resultado, sob sua exciusiva respon 

a transfe	 sabilidade, sendo- e vedada	
réncia dos mesmos a terceiros, scm prévi 

th	
a e expressaconcordncia do contratante• 

C) 0 cumprimento de todas as determinacoes impostas pelas autoridades püblicas competentes, relativas aos serviços aqui contratos, bern como o 
pagamento de todos os tributos federals, estaduais e municipais que incidam ou 
venham a incidjr sobre os rnesmo; 

d) Manter sigilo durante e após a vigência do presente instrumento, a manter o 
mais absoluto sigilo corn relaçao a toda e qualquer informaçao ou dados deste 
instrumento contratuai, bern como das informacoes por ele geradas; 

e) A total responsabilidade pelas despesas decorrentes dos serviços ora 
contratados, seja por exigéncia legal ou em decorrêncja da necessidade dos 
serviços, nada podendo ser cobrado ou exigido da contratante. 

IT - São obrigacoes exciusivas do CONTRATAJSTE. 

a) 0 CONTRATtjT deverá fomecer ao CONTRATANTE todas as 
informacoes necessárias a realizaçao do serviço, devendo especificar os detall:ies 
necessários a perfeita consecuçao do mesmo, e a forma de comb ele deve ser 
entregue. 

b) Efetuar opagalnento na forma e modo aprazados. 

CLAUSUJA SEXTA - DA RESCJSAO 

Qualquer das partes poderá rescindir de pleno direito o presente contrato, scm 
que assista a outra parte qualquer direito a reclamacao ou 

indenizaçao desde que comunicado por escrito corn 30 (trinta) dias de antecedéncia ressajvando o pagamento de serviços já prestados. 

Parágrafo ünico

/



o presente contrato também será rescindido de pleno direito nos seguintes 
casos, scm que assista ao CONTJL4TuO direito a qualquer tipo de 
indenizacao, ressarcjmento ou multa, por mais especial que seja:

I TL i'3R a) 0 não cumprirnento de qualquer obrigaçao do CONTRATO pa4corn248 [ 
o CONTRATATE sejam obrigacoes originadas no presente  ins tru4ie to ,4n) ou em outras relacOes cornerciajs; 	 ____________ 

C) inadimplemento contratual, hipótese na qual incorrerá a parte inadimplente 
no pagamento de multa cominatória a outra parte, no montante correspondente 
I 10% (dez por cento) do preço fixado no presente contrato, independente de 
notificacao ou aviso, judicial ou extrajudicial, a ser paga no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar da resciso contratual, sob pena de cobrança 
judicial da quantia devida, acrescidas das custas e despesas judiciais e honorários 
advocatIcios de 20% (vinte por cento) do valor da causa. 

CLAUSULA SETIMA_DAS DISPoSJcOES GERMS 

a) os serviços estabelecidos por este instrumentonäo possuem quajquer vinculaçao trabaihista como CONTRATMsTE, sendo de exciusiva responsabilidade do CONTRATAIO quaisquer relacoes legais corn o pessoal 
necessárjo a execuçáo dos serviços, possuindo este contrato urn cunho 
independente e devendo o CONTRATjtjo manter em ordem as obrigacoes previdenciátias decorrentes da vinculaçao, assumindo responsabijidade integral 
e exciusiva quanto aos salários e demais encargos trabaihistas e previdencjjos 
de seus empregados/prepo8to5 Ptincipalmente corn relaçao a possiveis 
reclamatórjas trabaihistas, não exislindo solidariedade entre o 
CONTL4TJJTE e o CONTRATO 

b) As alteraçoes de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas 
panes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo. 

c) Fica expressamente vedada, no todo ou em pane, a transferênda ou cessão 
dos serviços de que trata o presente instrumento 

d) OCONTRATADO responderá por qualquer prejuIzo que direta indiretarnente cause ao CONTRATAISITE, seja por açäo ou omissâo, de seus eventuajs prepostos. 

CLAUSULA OITAVA—DO FORO



Elegem as partes o foro da Comarca de São Paulo, para nele serem dirimidas 
todas e quaisquer düvidas ou questôes oriundas do presente contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro, por mais especial e privilegia4se 
seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em trés (0yñ 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas obrigandose por si e 
seus sucessores, para que produzam todos os efeitos de direito. 

São Paulo 28 de setembro de 2016. 

Tstemunhas: 

Nome: 
RG.: 

Nome: 
RG.:



	

C2 Se	 Cheque N.o 
Comp BaflCO Agêflcio	 DV Cl	 Conta  

	

600	 8129 
016 001 2944	 0 6	 2.0768  

am	 MGM 

chequG 	 de

0 R$9191,S

ou 

$ BANCO DO BRASh 

SA SUL 502	 OF 
00.0000001321079 
EMPR5AS II 5036 
SCRS 502 et. C Lj It 
CONFECCAO I1/20I

iglii 

--

Cm

zz 

az



Nota Fiscal de Servicos EletrOnica 
01/1212015

Prefeitura de Sorocaba

SECRETARIA DA FAZENDA 

NOTA FISCAL DE sERvlcos ELETRONICA - NFSe

TO da Note
00000002 

eHora de EmissO 
01/1212015 15:5206 

ode VerrficacaO 
efbl859d E1tfilLMMOU10M 

PRESTADOR DE SERVICOS 

Nome/RaZãO Social: L.A.A. DA SILVA CONSULTORIA - ME 	
2 tl 

CPF/CNPJ: 23.399.385/000107	 Inscrico Municipal 000341411 

EnderecO AVENIDA SANTA CRUZ, N°995 - BLOCO 03 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP;18050260 

Munpio: SOROCABA

	

	
UF: SP 

TOMADOR DE sERvicos 

ie/RaZäO Social: SOLIDARIEDADE 
/CNPJ: 18.532.307/000107

5 
ereco: QUADRA SillS QL 16 CONJUNTO , N 018 - CASA - BAIRRO SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAlS SUL - CEP-.71640-255 

lc1pIo: BRASILIA	
OF: DF	 E-mail: finaflCeirO@Slidar1ade.0i)r 

ri1CIflMTNACA0 DOS SERVIcOS 

€ G€STAO 0€ PRO)E1OS 

I1av	 I.... 
SIM	 ONSULTORIA E GESTAO DE PR03ETOS 

PIS (0,65009/6)	 COFINS (3,0000%):	 INSS (o,0000%):	 IR (1,5000%):	 CSLL 

R$ 55,25	 I	 R$ 255,00	 I	 R$ 0,00	 R$ 127,50 

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00 

Total das DeducSeS: 	 Fase de Clculo:	 iquota: 
0	 ,000/

alor do ISS: 
- - -	 5 

de competéncia da Nota Fiscal: 12/2015 	
Local da PrestacäO do Serviço: SOROCABNSP 

lhlmento: ISS A RECOLHER PEW PRESTADOR 	 Tributaco: TRIBUTAVEL 

iêricla: SOROCABA/SP Descricão da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e 
E:702040000  

de vencimentO do ISSQN referente a esta NFSe: 11/01/2016 Ico: 1701 - Assessorla ou consultoria de qualquer natureza, riäo coritida em outros tens desta hsta; anàlise, exanle, pesquisa, coleta, compilacão e fornecimentO

1/1
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Prefeitura de Sorocaba 

-	 SECRETARIA DA FAZENDA 

NOTA FISCAL DE sERvxcos ELETRONICA - NFSe 

Nümero da Nota 
00000003 

Data e Hora de Emissão 
16/12/Wa-MMEW 

PRESTADOR DE sERvlcos 
Nome/RaZäO Social: L.A.A.DA SILVA CONSULTORIA - ME

Inscriçäo Municipal : 000341411 CPF/CNP]: 23.399.385/0001-07  

EnderecO: AVENIDA SANTA CRUZ, N 0995 - BLOCO 03 - BAIRRO REGIAO OESTE - CEP:18050-260 

Municipio: SOROCABA
TOMADOR DE sERvIcOS 

me/RazãO Social: SOLIDARIEDADE 
F/CNP: 18.532.307/0001-07 
dereço: QUADRA SillS QL 16 CON)UNTO 5, N0 18 - CASA - BAIRRO SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAlS SUL - CEP:71640-255 
micV BRASILIA	 UF: DF	 E-mail: f1nanceiro©solidariedade.Org .br 

DISCRIMINAcAO DOS sERvlcos 
:sCrica 
OP ROXIMADO DOS TRIBUTOS R$3.133,10 - FONTE: IBPT 18,43°/o 

0	 E A PRESTAcAO sERvicos ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM TEMAS DE GESTAO PUBLICA, AçAO POLfTICA, ANALISE DE 

..ON]UNTURAL E RISCOS E DESENVOLVIMENTO DE 
NO ESTRATEGICO POLiTICO

Qtde Unitário R$I Total 
butával Item 1 17000,00 17.000, 

SIM 17.000,00 

PIS (0,65000/0): COFINS (3,0000%): I	 INSS (0,0000°Io): I	 IR (1,5000%): CSLL (2,0000%): 
R$ 110,50 I	 R$ 510,00 I	 R$ 0,00 I	 R$ 255,00 I	 R$ 170,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.000,00	 - 

br Total das Deduçöes:	 IBase de cálculo:	 uota:	 do ISS: 
R$ 0,001	 R$ 17.000,001	 ,UU"/OI	 I%. OUi 

OUTRAS INFORMAçOES 
Is de Competência da Nota Fiscal: 12/2015 	 Local da Prestacão do Serviço: SOROCABA/SP 
colhlmento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR 	 Tributacäo: TRIBUTAVEL 
cidéncla: SOROCABA/SP

UF: SP



AE:702040000	 Descricäo da Atividade: Atividades de consultoria em gestao empresarial, e 
ta de vencimentO do ISSQN referente a esta NFSe: 11/01/2016 
viço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, näo contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta 
npilacäo e fornecimento de dados e informacöes de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. 
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Comp	 Banco Agènca	 DV	 Cl	 Coma	 C2	 Sre	 Cheque N.o	 C3 
ga	 Soo	 850757 

Pogue 
coqla dej1J

 

a centavos acima 

u a sua ordem 

de 
ANCO DO BRASJL	

257 
00,000 000/3210,79	

CNPJ 18.532.307/0001 07  

 
AA 5UL 502	 OF	

5OLIOARIEOADE DIRETOJtO-tMcjcAzAL)	 (7 
MPRES5 II 5038	
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TR*L	 E1TL1 

Fk	 258 

/VJOIZc'JlD	 -	 ANCO DO 5RRSIL -	 1	 J]3 
481116005	 8145

COMPROVANIE DE TED 

Ct.IENTE: SQL IDARIEDADE 
AGENLIA; 29440	 CONIA: 

NH. DOCUMENFO	 84. W50
DATA DA IRANSFERENCIA 
REMETENIE	 SOLIDARIEDADE 
AGENCIA REM INFORMADA 2944 
CONTEi REM INFORMADA	 00000802078 
FAVLJRECIDO	 PARIS BRINDES LIDA	 LPP 
CNPJ	 01.466.502/0081 /5 
BANCO	 341 BANCO FrAu S.A, 
AGENCIA 9106 SP/MARIO LOPES CONTA 00088186584 
FINALIDAOE	 010 Credito em con'ta 
VALOR	 13,/7i,/J
VALOR DA TARIFA 
VALOR TOTAL	 13.791,73 

NR.AUTENTICACAO	 E,B6C,8AA,C10. 1C4.RFF 
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, 
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



I - Emissão de Boleto

nn PAr.Annp
Local de Pagamento 

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO
Vencimento

28/05/2015 
Beneficiãrio 

PARIS BRINDES LTDA 	 CNPJO1.466.502/0001-75
Ager,cia/COdigo 

9 

Endereço Beneficiãrio / Sacador Avalista 
R BEIJA FLORES 44 VL DO ENCONTR SAO PAULO SP 02364-730  

F4	 259  

Data do documento 

25/05/2015
No. Do documento 

1437-C
Espécie doc. 

DM
Aceite 

N
Data Processamento 

25/05/2015
Nosso Nümero  

157/48962668-5/ 
Uso do Banco Carteira 

157
Espécie 

R$
Quantidade Valor (=) Valor do Documento 

13.777,73 
lnstrucôes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dUvida sobre este boleto contate a beneficiáno. (-) Descontos/Abatimento 

(+) Mora/Multa 

(=) Valor Cobrado 

Pagador: SOLIDARI EDADE	 CNPJ/CPF	 18532307000107 
Endereco: 000 SHIS QL 16 CONJUNTO 5 CASA 18 	 71640-255 SETOR DE HABITA BRASILIA 	 DF 
Sacador/Avaksta: 

I 

Autenticaçao mecânica 

MI 
L—M Banco Itai S.A. 1341-7 I 34191.57486 96266.8591 05 61 065.040000 964420001377773 
.ocal de Pagamento 

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 0 VENCIMENTO
Vencimento

28/05/2015 
Beneficiário 

PARIS BRINDES LTDA	 CNPJ 01.466.502/0001-75
Agencia/Codigo Beneficiário 

9106/10650-4 
Data do documento 

25/05/2015
No. Do documento 

1437-C
Espécie doc. 

DM
Aceite 

N
Data Processamento 

25/05/2015
Nosso Nümero 

157/48962668-5 
Use do Banco Carteira 

157
Espécie 

R$	 j
Quantidade Valor (=) Valor do Documento 

13.777,73 
lnstruçaes de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer djvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento 

(+) Mora/Multa 

() Valor Colorado 

Pagador: SOLIDARIEDADE	 CNPJ/CPF	 18532307000107 
Endereco: 000 SHIS QL 16 CONJUNTO 5 CASA 18 	 71640-255 SETOR DE HABITA BRASILIA 	 DF 
Sacador/Avalista:

H H II IHI 1 I 10111 	 I I II I II I II lI E O I I	 I	 H I IH I II I I 	

Ficha de CompensagAo 



PARIS BRINDES LTDA. FiRIS	 BRINDES - 
BR I N D ES 

Rue dos Beija Flares, 44 - Jabaquara SSo Paulo (11) 5021-6366 Fax (11) 5588-0924 

So Paulo, 2 de 

A 
Paris Brindes 
A/C Beto 
(11) 5021-6366 
bet o@)pangra fica.coni.br 

Projeto: SOLIDARIEDADE MULHER
	

/l 
F	 onta e ordem de: 

Solidariedade, Partido Politico 
C.N.P.J n 2 18.532.307/0001/07 
SHIS QL 16 - conjunto 5 n 2 18, Lago Sul, Distrito Federal - Brasilia 

Item Valor total R$ Vencimento 

600 revista 4x4 Cl 2 grampos 32pag + R$	 8.655,56 A vista após entrega capa 

600 acolas laranja corn transfer 4 R$	 9.600,00 A vista após entrega cores 

'camisetas fio 30.1 laranja corn R$	 9.300,00 A vista após entrega trasfer 4 cores

ATENCAO - INSTRUCÔES IMPORTANTES PARA FATURAMENTO: 

• 0 Descritivo do servico ou da locacão no corpo da Nota Fiscal a ser enviada, deverâ ser 
preenchido de acordo corn as especificaçöes acirna e caso esteja incorreto ser 
devolvido. 

• 0 pagarnento ser6 efetuado em forma de depósito em conta corrente (anexar osdados 
bancários no corpo da nota fiscal). OU CASO SOLICITADO SERA FEITO EMISSAO DE 
BOLETO BANCARIO 

• Totalizando urn valor de R$ 27.555,96(Vinte e sete mill reais e quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) pago em 2 parcelas de 
valores iguais. 



PARIS BRINDES LTDA. PARIS	 BRINDES - 
BR I N D ES 

Rue dos Beija Flores, 44- Jabaquara - Sâo Paulo -(11) 5021-6366 Fax (11) 5588-0924 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 

CONTRATANTE: 
Solidariedade, Partido PolItico 

C.N.P.J n 2 18.532.307/0001/07 
SHIS QL 16 - conjunto 5 n 9 18, Lago Sul, Distrito Federal - Brasilia 

CONTRATADA 
I	 Brindes Ltda 
Rh ..ios beija fibres, 44 
São Paulo -SP- CEP 04323-220 
CNPJ 01.466.502/0001-75 
IE 115.013.113.112

11Tti SW	 EflL 

261 

r 

\ 

Pelo presente instrurnento, as partes acirna qualificadas firmarn o seguinte contrato de 
fornecirnento de itens descritos acima, mediante as seguintes clusuIas: 

1. A CONTRATADA deverá apresentar no momento da assinatura da entrega, toda a 
docurnentacäo necessria que garanta a legalidade da empresa corno prestadora dos servicos 
contratados, sob pena de sua no contratação junto corn nota fiscal. 

2. A CONTRATANTE, ernpresa que reconhece sua responsabilidade social, declara que serão 
ii " rairnente respeitados os conceitos prescritos na Lei n: 8.069 de 13 de juiho de 1990, 
(L, cuto da Criança e do Adolescente) 

3. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo corn a rnelhor técnica aplicvel, 
corn zelo e diligência, sernpre ern rigorosa observância aos terrnos da Lei Federal n: 6.938/81 
(Poiftica Nacional do Melo Ambiente) e da Le! n: 9.605/98 (Lel dos Crimes Ambientais), 
assurnindo todas as responsabilidades estabelecidas por Lei ou por execuçöes de trabaiho que 
venharn a ferir o rneio arnbiente. 

4. Na hipótese de atraso na entrega dos serviços contratados, a CONTRATADA pagará 20% a 
tItulo de rnulta do valor do contrato, acrescido de rnais 2% (dois por cento) por dia de atraso. 

5. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos atos de seus ernpregados e 
prepostos, cornprometendo-se a ressarcir quaisquer danos que venharn a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, no desempenho de suas funcöes. A CONTRATADA dever6 fazer

2
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seguro de acidentes pessoals (AP) para toda a sua equipe, isentando o CONTFATA 
qualquer responsabilidade; 

6. Para todo serviço que envolva adiantamento de valores, em caso de rescisâo imotivada pela 
CONTRATADA, a mesma deverá restituir Os valores j6 pagos pela CONTRATANTE acrescidos de 
juros e correção monetária, isentando-a, ainda, do pagamento das parcelas restantes e 
incorrendo a CONTRATADA na penalidade descrita na clâusula 4a retro. 

7. Eventuais alteraçöes que venham ser necessárias cancelarão e substituirão 
"omaticamente as versöes anteriores, desde que previamente aceitas e assinadas pelas 

l:	 S. 

8. Fica eleito 0 foro São Paulo dirimir todas as dCjvidas que possam advir de qualquer das 
condiçôes do presente contrato. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinarn o presente contrato, na presença 
das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os seus 
jurIdicos e legais efeitos.

São Paulo, 2 de Marco de 2015. 

Solidariedade	 Paris	 Ltda 

Testemunhas:

3
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A 
Paris Brindes 
A/C Beto 
(11) 5021-6366 
bet oi E)pa risgra fica.com.br 

Projeto: SOLIDARIEDADE MULHER 

N

onta e ordem de: 

ariedade, Partido Politico 
C.N.P.J n 2 18.532.307/0001/07 
SHIS QL 16 - conjunto 5 n 2 18, Lago Sul, Distrito Federal - BrasIlia 

Item Valor total R$ Vencimento 

600 revista 4x4 ci 2 grampos 32pag + R$	 8.655,56 A vista após entrega capa 

600 acolas laranja corn transfer 4
R$	 9.600,00 A vista após entrega cores 

jcamisetas fio 30.1 laranja corn 
trasfer 4 cores R$	 9.300,00 A vista após entrega

ATENCAO - INSTRUCÔES IMPORTANTES PARA FATURAMENTO: 

• 0 Descritivu do serviço ou da iocaçào no corpo da Nota Fiscal a ser enviada, dever6 ser 
preenchido de acordo corn as especificaçöes acirna e caso esteja incorreto sell-6 
devolvido, 

• 0 pagamento sel-6 efetuado em forma de depósito em conta corrente (anexar os dados 
bancários no corpo da nota fiscal). OU CASO SOLICITADO SERA FEITO EMISSAO DE 
BOLETO BANCARIO 

• Totalizando urn valor de R$ 27.555,96(Vinte e sete mill reais e quinhentos e 
cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) pago em 2 parcelas de 
valores iguais.

\ 
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CONTRATANTE: 
Solidariedade, Partido Politico 

C.N.P.J n 2 18.532.307/0001/07 
SHIS QI 16 - conjunto 5 n 2 18, Lago Sul, Distrito Federal - Brasilia 

CONTRATADA 
F	 Brindes Ltda 
RuL. aos beija fibres, 44 
São Paulo - SP - CEP 04323-220 
CNPJ 01.466.502/0001-75 
IE 115.013.113.112 

Pelo presente instrumento, as partes acirna qualificadas firmam o seguinte contrato de 
fornecimento de itens descritos acima, mediante as seguintes clusulas: 

1. A CONTRATADA dever6 apresentar no momento da assinatura da entrega, toda a 
documentação necessária que garanta a legalidade da empresa como prestadora dos serviços 
contratados, sob pena de sua näo contrataço junto corn nota fiscal. 

2. A CONTRATANTE, ernpresa que reconhece sua responsabilidade social, declara que sero 
ir 'almente respeitados os conceitos prescritos na Lei n: 8.069 de 13 de julho de 1990, 
(. wto da Crianca e do Adolescente) 

3. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços de acordo corn a rnelhor técnica aplicâvel, 
corn zelo e diligência, sernpre em rigorosa observância aos termos da Lei Federal n: 6.938/81 
(Poiltica Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n: 9,605/98 (Lel dos Crimes Ambientais), 
assumindo todas as responsabilidades estabelecidas por Lei ou por execuçöes de trabalho que 
venham a ferir o meio ambiente. 

4. Na hipótese de atraso na entrega dos servicos contratados, a CONTRATADA pagará 20% a 
titulo de rnulta do valor do contrato, acrescido de mais 2% (dois por cento) por dia de atraso. 

5. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos atos de seus empregados e 
prepostos, cornprometendo-se a ressarcir quaisquer danos que venham a causar ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, no desernpenho de suas funçöes. A CONTRATADA deverá fazer

2
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seguro de acidentes pessoals (AP) para toda a sua equipe, isentando o 
qualquer responsabilidade; 

6. Para todo serviço que envolva adiantamento de valores, em caso de rescisão imotivada pela 
CONTRATADA, a mesma deverá restituir Os valores jã pagos pela CONTRATANTE acrescidos de 
juros e correçâo monetria, isentando-a, ainda, do pagamento das parcelas restantes e 
incorrendo a CONTRATADA na penalidade descrita na cláusula 4a retro. 

7.	 Eventuais	 alteraçöes que	 venham	 ser necessárias	 cancelarão e	 substituirão 
______aticamente as versöes 
pa

anteriores, desde que previamente aceitas e assinadas pelas

8. Fica eleito a foro São Paulo dirimir todas as düvidas que possam advir de qualquer das 
condiçöes do presente contrato. 

E, por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, na presenca 
das testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza Os seus 
jurIdicos e legais efeitos.

São Paulo, 2 de Marco de 2015. 

Solidariedade	 Paris Brindes'Ltda 

Testemunhas:

3 
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Anexo I



CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO,
ORGANIZACAO E PRODUCAO DE EVENTO
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CONTRATANTE SOLIDARIEDADE, partido politico inscrito no Cadastro Nacional de 
Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda CNPJ/ MF sob n o 1 8.532.307/0001-07 corn 
sede na Q SRTVS, sin 0 , Quadra 701, Bloco 0, Edificio Mutiempresarial sala 278- DF 
CEP: 70340-000, neste ato representado pelo seu presidente, Sr. Paulo Pereira da 
Silva, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG: 10.273.141-X e inscrito 
no Cadastro de Pessoas FIsicas do Ministéric da Fazerida CPF/MF sob n o 210.067.689-
04, e por seu tesoureiro Sr. Luciano Araüjo de Oliveira, brasileiro, portador da cédua de 
identidacje RG: 1.301.991.050-7 e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministérjo 
da Fazenda CPF/MF sob n o 348.084.185-68, doravante denominada CONTRATANTE, 

IDENTIFICAcAO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATADA: S. ALCANTARA SERVIçOS E EVENTOS-ME, inscrita no Cadastro 
Naciona! de Pessoas JurIthcas do Ministéria da Fazenda CNPJ/ MF sob nUmero 
21.526.756/0001-49, corn sede na Rua Antonio Soares Pais, 122 - Vila São Geraldo - 
São Paulo - SP, neste ato representado pelo seu proprietárjo, Sr. Sidinei Alcantara, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG: 21.320.935 e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda CPF/MF sob n° 110.883348-
90, doravante denorninada CONTRATADA, 

As patios acima identificadas tern, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato de Prestaçao de Serviços de Planejamento, Organizaçao e Pro duçao de 

Evento, que se regerâ pelas cláusulas seguintes e pelas condiçoes de preço, 
forma e termo de pagamento descritas no presente. 

DO OBJETO DO CONTRATO 

CLAUSULA I a . E objeto do presente contrato a prestação de serviços de pianejarnento, 
organização e produçao do evento denorninado "Convencao Nacionat do Solidariedade 2018" a ser prornovido pela CONTRATANTE no dia 28 dejulho de 2018, 
na Rua do Carmo, 171, Se, São Paulo/SR



OBRIGAcOES DO CONTRATANTE 

CLAUSULA 2. A CONTRATANTE deverá fornecer a CONTRATADA todas as 
informaç6es necessárias a execução do presente instrumento, 
pela aprovação de todas as propostas para realizaçao do evento, bern como d[

Irterâ 268 cumprir corn o pagamento pela prestação dos serviços ora avençados entre as pes, 
ate o limite da data estabelecida no presente instrurnento. 	 - 
Parágrafo CJnico. E de responsabifldade exclusiva do CONTRATANTE as inforrnaçoes 
e conteüdos que serão repassadas a CONTRATADA, bern como quaisquer outros que 
venham a ser inseridos nas artes e materiais que serão produzidos para o evento. 

DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATADA: 

67k-
CLAUSULA 3. São Obrigaçoes da CONTRATADA: 

3.1- Estágio I - Levantamento de informacoes 

a) A CONTRATADA promoverá o serviço para 
prever as receitas e despesas do evento, 
incluindo a negociaçao prévia para reduçao de 
todos Os itens listados em planitha orcamentária. 

3.2- Estágio II - Planejamento e Organizaçao 

Definir, avaliar e elaborar: 

a) Programação e formato do evento; 

b) Criação das artes dos materiais gráficos para o 
evento, tais como: convite digital, painel de 
fundo, crachás, arte p1 pülpito, saia de mesa, 
banners credencjarnento, faixas, entre outros 
que se fizerem necessários. 

c) Recursos materiajs e hurnanos envolvidos;
"-7 d) Infraestrutura;
 

e) Atividades a serem desenvolvjdas durante o 
evento; 

f) Definiçao das responsabiliciades; 

g) Check-list e cronograma de montagem e 
desmontagem.

/ 
/



b) Monjtoramento
realizadas;

de todas as atividades 269 

3.3- Estágio Iii - Execucao 

a) Efetivaçao dos contratos de infraestrutura, 
recursos humanos recursos materials, al(§m de 
serviços e fornecedores oficiais;

suPt 

C) Execuçao e
Contratados 

3.4- Estágio IV - Providéncias Finals

coordenaçao dos serviços 

0-^

a) Desmontagem fIsica da infraestrutura; 

b) Entrega de todos as materials e lista de 
presença dos participantes do evento; 

C) Encarnjnhamento de notas e faturas de 
pagamentos de todos as itens Contratados para 
a execuçao do evento; 

d) Reunião pôs-evento, sugestâo de meihorias e 
resultados obtidos em conjunto corn a cllente, 
bern como envio de relatOrio. 

CLAUSULA 4• A CONTRATADA se compromete a alocaçao de profissionais 
qualificacjos por parte de sua equipe para a prestação de serviços ora avençada. 

DO PRAZO, PREçO E DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO 

CLAUSULA 53 
Pelo presente instrumento, os serviços ora contratados serão 

remunerados no valor total de R$7.000,00 (sete mil reals), a ser pago a vista corn 
vencimento para 07 de agosto de 2018, mediante a apresentaçao de Nota Fiscal, ate a dia 03 de agosto de 2018. 

Parágrafo iJnico - 
0 pagamento deverá ser cumprido através de deposito bancário na 

agenda 6252, conta corrente 21703-6, do Banco ItaU, em nome da CONTRATADA 
CLAIJSULA 6a 

A rescisão do presente contrato, por qualquer das partes, bern como o 
descumprimento contratual, ensejaré a pagamento de multa de 20% (vinte por cento) 
do valor total do contrato.

//



CLAUSULA 7. A CONTRATADA assume total responsabjildade pela execuçao dos 
serviços pactuados no preserite instrumento. 

CLAUSULA 8 . A CONTRATADA e ünica e exciusivamente responsável por seus 
encargos operacionais, fixos e/ou variáveis, ou qua!quer outro encargo decorrg 
presente contratacao para que o exercIclo de todos os direitos e cumprimento d4todas 
as obrigacoes previstas neste contrato, incluindo, mas não se limitando a trbutos, 
encargos trabaihistas, soclais, acidentárjos e previdencjários referente a cou 
empregados e propostos, isentando a CONTRATANTE de demandas originais do disposto nesta cláusula. 

CLAUSULA 9a As partes se comprometem pea confidencjajjdade dos termos 
estabelecjdos no presente contrato, não podendo promover a divulgação de seus 
termos bern corno divulgar qualquer informaçao a que tenham acesso por conta do 
exercIcio da prestaçao contratual ora avençada. 

CLAUSULA b a . A CONTRATADA não se responsabiliza nos âmbitos civil e criminal 
por quaisquer demandas que venham a ser originadas por falha ou imperIcia por parte 
do CONTRATANTE, inclusive motivados por violação aos direitos trabaihistas, 
previdenciarios, direitos de personalidade patrirnonlais morais, direito da propriedade 
intelectual bern corno os relacionados a integridade fIsica e segurança de quaisquer 
participantes do evento. 

CLAUSULA 1ja As partes desde já concordam e reconhecem que suas respectivas 
obrigacOes neste Contrato não criam nem devem ser Interpretadas de modo a criar 
qualquer vInculo empregaticlo entre uma parte e os administradores, empregados, 
prepostos e agentes da outra parte, ficando cada parte responsávej por suas respectivas 
obrigaçôes civis, fiscais, trabalhistas e previdencjárjas incorridos sob o respectivo 
contribuinte que a lei determinar. 

CLAUSIJLA 12 8 As partes são e permanecerão contratantes independentes. 0 
presente instrumento não estabelece nem tern a intenção de estabelecer nenhuma 
parceria, sociedade, joint venture, licença ou qualquer outra relação similar entre as 
Partes, seja de fato ou de direito, de conta de participaçao ou de qualquer outra espécie, 
assim como não será considerado contrato de trabalho, de terceirizacao de trabalho ou 
de representacao comercial. As partes declaram e reconhecern que tern adrninistraçao 
e controle independentes, que nâo são Controladas uma pela outra e que não tern 
poderes para representar a outra na assunçao de obrigacoes. 

CLAUSULA 131 o presente instrumento constitul o ünico e integral acordo entre as 
partes no tocante ao negôcio que constitui seu objeto, substituindo e superando 
quaisquer documentos ou ajustes anteriores, cartas de intenção ou quaisquer outros 
instrumentos celebrados anterj ormente a esta data.

/



DO FORO 

CLAUSULA 141• Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as 
partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo - Capital;

271 

Por estarem as partes de pleno acordo corn o disposto neste instrumento 4i—d-?KNIm 

de prestaçao de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente corn 2 
(duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurIdicos efeitos. 

São Paulo, 13 de agosto de 2018. 

SIUDARIEDAb'E 
CONTRATANTE 

S. ALCANTARA SERvIços E EVENTc 
CONTRATADA 

Testemunha 1:	
Testemunha 2: 

RO:	
RG:
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CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVIOS DE PRODUçAO DE PROGRAMA In.	 273 

POLITICO NACIONAL E SPOT CORRESPONDENTE QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
EMPRESA SOCIAL PLAY COMUNICAcAO E MARKETING E 0 PARTIDO 
SOLIDARIEDADE. 

Este contrato tern por objetivo estabelecer uma conduta de relacionamento comercial 

entre a empresa: SOCIAL PLAY COMUNICAcAO E MARKETING DIGITAL LTDA, 
pessoa juridica de direito privado, estabelecida no SHN Quadra 02 Bloco F Sala 904 - 

Asa Norte - Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n. 22.259.190/0001-07, neste ato 

representada pela Sra. DAIANA ARAUJO BANDEIRA MENDES, brasileira, solteira, 

portadora da Carteira de Identidade no 1.805.911 SSP/DF, inscrita no CPF sob o no 

707.707.511-72, domiciliada na QC 2 Rua F Casa 01 - Jardins Mangueiral - 

Brasilia/DF, na sequencia designado simplesmente CONTRATADO, e, de outro lado o 

PARTIDO SOLIDARIEDADE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.532.30710001-07, corn 

endereço Shis QL 16 Conjunto 5 Casa 18 - Lago Sul - Brasilia - DF, CEP: 71640-255, 

neste ato representado por seu Presidente, Deputado Federal Paulo Pereira da Silva, 

brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n° 10273141 inscrito no CPF sob 

o n° 210.067.689-04, domiciliado no Shis QL 16, Conjurito 5, casa 18 - Lago Sul - 

Brasilia - DF, na sequencia designado simplesmente CONTRATANTE, resolvem 

celebrar o preserite CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVIQOS DE PRODUçAO 

DE PROGRAMA POLITICO NACIONAL E SPOT CORRESPONDENTE, mediante as 

cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO 

o presente cordrato tern por objeto a contrataçãO de empresa especia!izada pare a 
realizacão de servico de producão de 01 Programa Nacional corn duracão de 10 (dez) 
minutos para veiculacão em rede nacional de TV, bern como a produção de todo o 

material na forma de spots para insercâo em radios. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA DESCRIçAO DOS SERVIOS 

Os serviços contam corn as especificacOes e condiçöes estabelecidas nos paragrafos 
a seguir, devendo a Contratada possuir e arcar corn todos os recursos materiais e 

humanos para a plena execuçäo dos mesmos	 /'( 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Da produçâo do Prograrna Nacional  
I 

SHN Quadra 02- EdifIcio Executive Office Tower - Salas 906/908 - BrasI/DF
Fones: (61) 3264-0330 / 326-1314 

coritato@socialplay.com.br
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I. Producão de 01 (Urn) programa em bloco de 10 minutos, para veiculacão e1 

cadela nacional do SD 1 0 semestre/2016 no dia 04 de Fevereiro; 	
_________

 
ii. 0 Roteiro a ser seguido encontra-se em anexo a este contrato (Anexo I) o qual 

desde já flea convencionado como parte integrante deste instrumento; 
iii. A abertura do programa bern como o jingle que será utilizado já foi objeto de 

criaçào anterior (Corn solidariedade a gerite muda o Brash); 
iv. Em sIntese, o programa mostrará a grandeza do Brasil como economia e seus 

recursos naturais retratando as dificuldades e desigualdades sofridas pelos 
brasileiros, e, Os ültimos acontecimentos na poiltica nacional (Impeachment da 
presidenta Dilma); 

v. Contempla a producão: Elaboracäo de roteiro; Captacäo/Filmagem em estOdlo 
situado em Brasilia, disponibilizacão de equipe técnica especializada (Diretor 
Geral, Diretor de Produção, Diretor de Fotografia, Cinegrafista, Assistente de 
Cinegrafista, Eletricista, Maquinista, Operador de audio, Maquiador, Assistente 
e Elenco), sonoplastia, edição e finalizacäo. 

vi. As gravacöes serão realizadas em estüdio corn cromaqui, devendo a 
Contratada criar toda parte visual digital; 

PARAGRAFO SEGUNDO - Da producão dos Spots de radio 

I. As mensagens referidas nos parágrafos anteriores deste artigo, também serão 
produzidas na forma de spots correspondentes. 

CLAUSULA TERCEIRA - Do cronograma 

16/12 (4a... feira): Reunião de pauta, corn foco na definiçäo das falas dos 
parlamentareS que gravam no dia 17/12; 
17/12 - (58 feira) Gravação corn parlamentares focados no tema "Porque 
queremos o impeachment da Dilma?" 
18/12 - (64fe,ra) - Entrega I  Apres. do Roteiro - PGM Bloco 
19 e 20/12 - revisão do partido e devoluçäo 
21/12 (2a feira) - Entrega 2a Apres. do Roteiro (final) - PGM Bloco 
21/12 - revisão do partido e aprovaçâo final do roteiro 
22/12 a 12/01/16 - Prociucão 
13/01 - Entrega 1  Apres. da ediçäo 
14/01 - Revisâo do partido e devolucâo 
18/01 - Entrega 28 Apres. da edicão 
19/01 - Revisâo do partido e devolucão 
20/01 a 27/01 - Reserva para ajustes se necessaries 
28/01 - Entrega do material nas emissoras geradoras. 

II - Spots correspondentes 

Por serem correspondentes, seguem programacâo dos itens anteriores/ ' I 

SHN Quadra 02 - EdifIcio Executive Office Tower - Salas 906/908 - BrsIhia/DF 
Fones: (61) 3264-0330 / 3264-1314

contato@socialplay.com.br
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CLAUSULA QUARTA - DO PREO E PAGAMENTO 

0 CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pela prestacâo dos servicos o valor de 
R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), pela produçao do Prograrna em Bloco de 10 
minutos e Spot correspondente, incluso todos Os encargos trabaihistas, sociais, 
previdenciários, securitãrio e outros nao nominados, despesas corn viagens para 
captaçäes extemas previstas em roteiro, gastos e despesas relativos ao exercicio dos 
serviços contratados (Equipe de produçäo, elenco, figurantes e IocacOes) nada mais 
sendo devido pelo Contratante ao Contratado. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso de haver alteração no roteiro aprovado e que 
eleve os custos iniciais previstos pelo Contratado, poderá as partes através de Termo 
Aditivo alterar o valor estipulado no caput desta cláusula. 

PARAGRAFO SEGUNDO - 0 pagarnento sera efetuado mediante apresentação de 
Nota Fiscal, da seguinte forma: 50% no ato da assinatura deste contrato e saldo na 
entrega e aprovacâo do material final produzido. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Poderá o Contratado solicitar ao Contratante 
adiantamentos do saldo final, desde que comprove a existencia de gastos extras não 
previstos durante a execucäo dos serviços, ficando a cargo exclusive do Contratante 
conceder ou riao. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUçAO 

o presente contrato vegerá a partir da data de assinatura ate 04 de fevereiro de 2015, 
data em que o Programa Nacional ira ao ar. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

1. Executar os serviços conforme disciplinado neste contrato, corn zelo e 
perfeicao acatando as determinacOes da CONTRATANTE; 

2. Assumir integral responsabilidade pela boa execucäo dos serviços, bern como 
pelo cumprimento dos termos do contrato e legislaçao correlate vigente; 

3. Cumprir os prazos estabelecido na Clãusula Segunda; 
4. Nao transferir a outrem os servicos objeto do presente contrato, no todo ou em 

parte, sem a prévia e expressa anuência do Contratante; 
5. Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do 

cumprimento das obrigaçoes assumidas, sem qualquer onus a Contratante. //fl 
Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execuçao do objeto deste contrato. 

6. Prover condicôes que possibilitern o atendimento dos serviços a partir daçfata 
SHN Quadra 02- EdifIclo Executive Office Tower - Salas 906/908 - BraØa/DF

Fones: (61) 3264-0330 / 32ü-1314 
contato@socialplay.com.br
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de assinatura deste contrato; 
7. Providencias a imediata correcão das deficiências, fal has ou irregularidadts 

constatadas na prestacão do servico;  
8. Prestar todas as informaçöes acerca dos servicos, sempre quo forem 

solicitadas pela Contratante. 
9. Gravar e entregar Os videos em midia XDCAM (TV GLOBO/RJ) e DVD dos 

Spots (RADIO BANDEIRANTES/SP), conforme cronograrna estabelecido na 
Cláusula Terceira. 

cLAusUL.A SETIMA- DAS OBRIGAcOES DO CONTRATANTE 

1. Acompanhar e fiscalizar a execucão do contrato, solicitando a imediata 
correcäo de eventuais irregularidades que venham a surgir; 

2. Prestar todas as informaçöes necessárias e enviar todos os materials 
solicitados peto Contratado; 

3. Cornunicar ao Contratado as alteraçôes que entender necessárias a realizaçâo 
do objeto do presente contrato; 

4. Efetuar o pagamento dos serviços prestados, nas condicôes e precos 
pactuados. 

CLAIJSULA OITAVA - DIs posIçOEs GERAIS 

a) os serviços estabelecidos por este instrumento não possuem qualquer 
vinculação trabaihista corn o contratante, sendo de exciusiva responsabilidade 
da contratada quaisquer relaçôes legais corn o pessoal necessário a execuçäo 
dos servicos, possuindo este contrato urn cunho independente e devendo a 
contratada manter em ordern as obrigacOes previdenciãrias decorrentes da 
vinculação, assumindo responsabilidade integral e exciusiva quanto aos 
salãrios e demais encargos trabaihistas e previdenciários do seus 
empregados/prepostOS, principairnente corn relação a possIveis reclarnatOrias 
trabalhistas, nao existindo solidariedade entre o contratante e a contratada. 

b) A responsabilidade trabaihista, individual ou solidária, eventualmente 
estabeccida, entre contratante e o pessoal do quadro do empregados da 
contratada, é imputável ónica e exciusivamente a esta óltima, que deste modo 
se obriga a ressarcir civilmente ao contratante nos vatores que porventura 
forem despendidos a verificaçâo do vInculo laboral, judicialmente declarado 
coma existente, inclusive no que pertine a possiveis danos morais. 

c) As alteraçães de valores que venharn a ser discutidos e aprovados pelas 
partes, deverão necessariamente ser objeto de Termo Aditivo. 

d) Fica expressarnente vedada, no todo ou em parte, a transferência ou cessão 
dos servicos de que trata o presente instrumento. 

e) E expressamente vedado a Contratada a utilizacäo de trabaihadores menores, 
püberes ou impUberes, para a prestacão dos serviços. 

SHN Quadra 02- EdifIcio Executive Office Tower - Salas 906/908 - Brasilia/DF 
Fones: (61) 3264-0330 / 3264-1314 

contatosociatplay.com.br
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0 presente contrato so poderá ser rescindido de pleno direito nos seguintes caso& 
sem que assista a contratada direito a qualquer tipo de indenizacão, ressarcimento ou  
multa, por mais especial que seja: 

a) Pot insolvéncia, impetração ou solicitacâo de concordata ou falência da contratada; 

b) 0 nao cumprimento de qualquer obrigacao da contratada para corn o contratante, 
sejam obrigacOes originadas no presente instrumento ou em outras relacaes 
comercials; 

c) inadimplemento contratual. 

CLAUSULA DECIMA - PREJUIZOS 

A contratada responderá por qualquer prejuizo que direta ou indiretamente cause ac 
contratante, seja por açao ou omissão, sua ou de seus prepostos. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FORO 

Elegern as partes o foro de Brasilia/OF para nele serem dirimidas todas e quaisquer 
düvidas ou questöes oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais especial e privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em duas (02) vias de 
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, obrigando-se por si e seus 
sucessores, para que produzam todos Os efeitos de direito. 

Brasilia/DF, 15 de Dezembro de 2015. 

Social Play Corn. E Marketing Digital
	

Solidariedade) 
Daiana Araüjo Bandeira Mendes

	
Paulo Pereira da Silva 

TESTEMUNETAS: 

SHN Quadra 02 - Edificlo Executive Office Tower - Salas 906/908 - Brasilia/DF
Fones: (61) 3264-0330 / 3264-1314

contato@socialplay.com.br
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TERMO DE ABERTURA 

1 

LiQ12;,e	 OeZ 

estabelecido ou domiciliado aiD 3J(	 cA z jL 'h1 
___________________no 3 10 , nesta cidade, corn o negócio de 

inscrito no I.N.S.S. sob n J53Z 3/oJ Q 
registra a presente livro, n o	 OJ	 corn	 foihas nurneradas 

tipograficarnente de n? (I '.	 ( Of ) a 	 (	 O) no 

sERvFço DE EMPREGO DA DET LOCAL O(J ORGAO AUTCFPZADO 

em cumprimento ao disposto nos artigos 41 e 42 da CLI., dedarando outrossim, 

que foi apresentada, na oportunidade, como prova de numeração anterior, o Iivro 

N?	 —

de	 de____ 

(ASSINAiOROOEMPREGADQR)) 

OBS.: Modelo de acordo corn a Portaria N? 195 de 10/5/68. 	 D. 0. 15/5/68 

LIVRO REGISTRO DE EMPREGADO



VISTO DA FISCALIZACAO 

REGISTRO DE EMPREGADO 

CARACTERISTICAS F'SICAS 

Cor 

Cabelo..(P	 .Q)	 ........... 

OlhOS..c..	 ..........Q3çA. . 1................................. 

Altura.......... 

Peso................................................................................. 

Sinais......................................................................................

F thk SFJt 

283,,. 

Cd -.o.cLQ 	po	 .....	 portador da C.T.P.S. 

n2...k,.1....................... Série........................................ C.T.P.S. (Rural) n	 .......................................... ............. Se' rie....................................... 

C.RF./ClCn2...O	 daUJ zona; 

Cedula de Identidade R.G. n 2	 .	 admitido em	 ... de .....................de ..... ....... ............ para exercer a 

uncão de •5.............................................................................................................. corn o salário de R$	 .................... 

0i.L D4CS.. . 3W 

por ........ . -.r-L............. no seguinte horário de trabalho: des ......... as	 horas, corn..... horas de

intervalo para repouso e alirnentacão. 

suTuAcAo PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIO 

E optante?	 Data da opcao	 Data da retratacao Banco depositárco 

Sirniji	 NaOEI	 i ........ . / ............ 

Nacionalidade . QUANDO ESTRANGEIRO PROGRAMA DE INTEGRAçAO SOCIAL (PUS) 

Filho de	 4....................Carteira modelo 19 n 2 .Cadastrado em	 ............../ ................/................. 

Sobn	 . 

e ...	 .........e d	 . . N	 Registro Geral 	 ........................................... 

..

................................

..

dep.	 no Banco........................................................ 
..............................................................................

endereco	 ............................................................... nascido em.(AQ:..A"-'............................. 

a	 . ... de	 .......... de ...  

................................... ........................... 

do conjuge	 ....................................... . 

Casado(a) cl brasileira(o)' 	 ...........................

......................... 

Estado civil	 .....

.

.. 

Banco	 ...................................... 

fAgbncia.. 
Nomedo conjuge ....................................................................................................Codigos

............................................ 
...................................................... Tern filhos brasileiros?	 ................................ 

Grau de instrucãO .... ...... .... endereco da agenda 	 ............................................. Quantos9	 ......................................................

Data da chegada ao Brasil: Residéncia	 ....................................................................

Cart. Nac.	 Habilitação n 2 ............................................. d	 d Obs:	 ...................................................................... 

.................

...............................e..................e.

Naturalizado	 .............................................................................................................................. fSdrie
Cert.	 Militar n	 ................................

ct.	 .............. . Decreto	 n	 ..................................................................................................................................

Beneticiários . ................................................................................................................... ..... ... ........... ....... . ..... ...... ......... . ... ..... ..... ... ... ..... ............ ... ...... ........... 

(Polegar dreito) 



Contribuição_Sindical 

Data Sind icato 

li24 2O)1 -cc-O CdcVY' 

r29i3  
-to:i ic

IAcidentesou doenças profissionais 

Em......... /	 .......... /................. Alta em .........../ ........../	 ................ 

Em......... /	 .......... / ................. Alta em .........../	 ........../	 ................ 

Em......... /	 .......... /................. Alta em .........../	 ........../	 ................ 

Em......... /	 .......... /................. Alta em .........../	 ........../	 ............... 

Em......... /	 .......... I ................. Alta em .........../ ..........I 	 ................ 

Alteracao de salário (Hora-Dia-MCs) (Hora-Da-Mes) 

Em ....	 R$ Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ....................... . ....	 por	 ............................. 

Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ................. . .......... por	 ............................. Em .OI ..J...Q	 ..	 R$	 ...... . 71 1 QpOr ...............................

Em Q3-	 R$ .:.-4' .... Em	 ......... I	 .......... /........................................... par	 ............................. 

..... R$1.2J

par .....................

por ............ 	 . Em	 ......... /	 .......... /........................................... par	 ............................. 

Em......... / ........../...........................................

por ...............................

Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ............................ 

Em......... / ........../............. R$ 	 ............................

..................

par	 ...............................

Em	 ......... /	 .......... / ............. ..	 ............................ ar ......... . 284....1..) 
Em	 ......... / ........../...........................................

par ...............................

Em	 ......... /	 .......... / ............. ..	 ............................ .ar ......................1.1. 

.

c 	
. Em......... / 	 ........../............. R$ 	 ............................ Em	 ......... /	 .......... /........................................... par	 (....J

Em......... / 	 .......... I .............	 ..	 ................... .........

par ...............................

par	 ...............................

Em	 ......... /	 .......... /........................................... par	 ....... ... ................... 

Em......... / 	 ........../...........................................

par ...............................

par Em / / ............. ..	 ............................ por 

Férias concedidas 

de 0 .(Q (2-ii...14....... a	 ... referente ao periado de ..2H... a .23 ....,.i.5i.1S........ 

de.......... /	 ........../................ a	 ........../........... I /........... /................ a	 ............./ .......... /................. 

de.......... /	 ........../................ a	 ........../........... / /........... /................ a	 ............. / .......... /................. 

do.......... /	 ........../................ a	 ........../........... / ................/ a	 ............. /	 .......... /................. 

do.......... /	 ........../................ a	 ........../........... / /........... /................ a	 ............. / .......... /................. 

do.......... I	 ........../................ a	 ........../........... / /........... /................ a	 ............. /	 .......... I.............. ... 

do.......... /	 ........../................ a	 .......... I........... I /........... /................ a	 ............. / .......... /................. 

do.......... /	 ..........I................ a	 ........../........... / /........... /................ a	 ............. / .......... /................. 

do.......... /	 ........../................ a	 ........../........... / I........... /................ a	 ............./	 .......... /................. 

do.......... /	 ........../................ a	 ........../........... I	 - /........... I................ a / .......... /.................
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CARACTERSTICAS FISICAS 	 VISTO DA FISCALIZAçAO 

Cor .2QC').............................................................. 

Cabelo ..	 . ...................................................... 

Oihos ..J2QO.. 

Altura A. 
Peso.......... .. ... .. ............................. . ............................. ...___ 

Sinais......................................................................................

T1d	 TcL 

F 

KCLA2 00 ..................................................................................... portadordaC.T.P.S. 

fl 9 ...	 ISérie .... OC	 ;C.T.P.S.(Rurat)n2 ................  ....................................... Série........ TT.................... 

C.P.F. / CiC	 .	 .	 ... ; Titulo de Eleitor 	 da ..... ... ............................... zona; 

Cédula de Identidade R.G. n .. 	 .. foi admitido em ...O. ...de . 	 .............................de 	 ..................... para exercer a 

Jnçäo de ...... co rn o salário de R$ .... 

(.0 .P...... 

por .......... no seguinte horário de trabaiho: das ........ as ...........................horas, corn	 horas de

intervalo para repouso e alimentacão. 

suTuAcAo PERANTE 0 FJJNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIO 
E optante? 

Sim	 NaoEI
Data da opcão

.
Data da retratacao 

/	 ........./	 ............
Banco depositario 

Nacionatdade ............ ........... 

Filho de	 .3 ..
QUANDO ESTRANGEIRO PROGRAMADEINTEGRAçAO SOCIAL (PIS) 

Caeira modelo 19 n 2 	 ................................. Cadastrado em	 ............../ ................/................. 

............................................ Sob n 4.5 
e de N	 Registro Geral 	 .......................................... dep.	 no	 Banco........................................................ 

nascido endereco	 ............................................................... 
..2de ........ de

....... ............ ............. 

Casado(a)c/ brasileira(o) 9 ........................ ...

.

I 
It_........................................................................................................................................ 

?.	 I.  Estado civil 	 .................................. .................................... .. . ... 

Nome do conjuge ................................................................................. 

.Banco. ................................................ 
............

..................................... Codigos Nome do cOnjuge 	 ............................................................................
LAgéncia	 .............................................. 

 .....................................................................................
-
em tilbos brasileiros9 	 ................................

endereco da agencia 	 ............................................. 

Resid,ência	 ........... 3L.3 	 6 ............... 
Av-	 fIo

Quantos?	 ......................................................

.Data da chegada ao Brasil: 

Caft. Nac. Habilitacao n 2 .............................................de de Obs: ...................................................................... 

Grau de instrucao	 ....................

serie..................
Cert.	 Militar n 2 	 ................................ 

I ................................................

Naturalizado	 ............................................... 

categ................Decretori2 ...................................................

Beneficiários............................................................................................................................................................................................................................ 

de....	 ..........................................de 

.................... : .....	 \	 Ass inatura do empregado	
direito) 



Alteração de salário	 (Hora-Dia-Mes)	 (Hora-Dia-Mê 
EmQ ./.J 2 /... 1 Em ........./ ........../.............R$ ............................por .... 

......

................___ 

Em .0.	 R$	 ... .0 por ................................Em ........./ .......... / ............. .. ............................ por .......................... 

Em... i.tX)... . R$ 	 i.00 por ...............................Em ........./ ........../.............R$ ............................por ........................... 

Em.0..... R$	 ±)Q.J	 por ...............................Em ........./ .......... /. ............ .. ....................... ..... por ......................... 

Em........./ .......... I ............. 	 R$ ............................por .............................. 	 E.m ........./ ........../.............R$ ....................... ..... por 

Em ........./ ........../............. R$ ............................por ................................Em ........./ .......... I ............. R$ ..................... . ...... por ... .2-861  

E	 E 
Em ........./ ........../............. R$ ............................oor ...............................Em ........./ ........../.............R$ ............................por ..................  

I	 Data	 I	 Alteração de cargo	 I	 Data	 I	 Alteracao de cargo 

Contribuicao Sindical 
G4 Data Sindicato 

cvo X .\ q o-

-Q-j , ,C1 lo I 4..

I	 Acidentes ou doenças profissionais  

Em ........./ ............. .../...... ............. .........Alta em	 ........... I ..........I ......... 

Em........./ ........../.................Altaem	 .........../ ........../ ......... 

E* m ........./ ........../.................Alta em	 /*  ........./ ........... 

Em......... /	 .......... /................. Alta em ...........I ........../ 	 .............. 

Em......... /	 .......... /................. Alta em .........../........../	 ..............

Férias concedidas 

d/O/ /Q/45 

Observacoes......................................................................................................................................................................................................................... 

Recebi Os seguintes documentos que me pertencem . ......................................................................................................................... ............................... 
I	 - 

Data dademissäo ........... '-?.- .......de.......	 .... .K.VU....................... de ...... 

Assinatura . ................. ................................................................................................................... 
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no 

CARACTERSTUCAS FI5$$ 

Cor 

Cabelo .r-R 	 ......................................................... 

Olhos .0 

Altura...i4.2	 ...................................................................... 

Peso ...... 

Sinais.......................... ............................................................ 

C.c)-	 c	 cC	 .......................portadordaC.T.RS. 

.................... Série..000.. C.T.P.S. (Rural) n 2 ............... 	 Série.........T......................... 

C.P.F./ClCn2..i(J..:.. ... 1 ............10 ;TitulodeEleitorn2..Q... bJ.JP	 ........ da ....... . .................................zona; 

Cedula de dentidade R.G. n2	 foi admitido em .0..... . de .3 de ... P.................para exercer a 

Jnçao de ... 	 corn o salário de R$ .iP 

(... ............................................................................................................................................................................................. 

por ........ no seguinte horário de trabaiho: das ...................................as ....... . .................... horas, corn ......... ................ horas de 

intervalo para repouso e alirnentacão. 

sIruAcAo PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIçO 

E optante? 
Sim M	 Näo

Data da opção 
.0. I..C1../L)....

Data da retratacão 
/	 ......................

Banco depositário 

Nacionalidade ..................................QUANDO 

Filho de	 • u1....
ESTRANGEIRO PROGRAMA DE INTEGRAçAO SOCIAL (PUS) 

Carteira modelo 19 n 2	 ................. ............... Cadastrado em	 ..............i ................/................. 

................ . . Sob n2 130.... 
e de .Y	 &-.1 N 2 Registro Geral	 .......................................... dep.	 no	 Banco........................................................ 

. . ............................. .	 .. . ..	 .	 . 

ascido em.....	 .jQ 
Q	 .	 k..................................... 

Casado(a) c/ brasileira(o) 9 .......................... endereco	 ............................................................... 

.

..............................

Nome do conjuge 	 ............................................................................. 

. 

.

.. de	 ...	 . de ..]	 ...... ..	 ............................. 

Banco................................ Estadocivil	 ................................................................................... 

Nomedo cônjuge	 ........................................................ Codigos
fAg6ncia 

..................................................
.............................................. 

.

................................................................. Tern filhos brasileiros' 7 	 ................................ 
,. r,rau oe in-strugao...... endereço da agOflca	 ............................................. 

Rsidênci C. 	 .

Quantos'	 ........................................... ...........

Data da chegada ao Brash: 
C,-3-' f(' C.5	 L0	 c2&iJL-

Cart. Nac. Habihitacao n 2 ............................................. de ............................... de ................ Obs......................................................................... 

Naturalizado	 ...............................................

.

Serie..................
Cert.	 Militar fl9 	 ................................ 

f Categ. .............. .Decreto n 2 ...................................................

Beneficiários. .................................................................................................................................................................. .... ....... ........ .... ........ ....... ................... 

.9Cnssinatura

... de	 ............... de . 

(  do empreg 0
(Polegar dreito) 



Contribuicao Sindical 
ct n2	 Data	 -	 Sindicato

IAcidentes ou doenças profissionais 

Em......... /	 .......... / ................. Alta em .........../ .......... /	 ......... 

Em......... /	 .......... /................. Alta em .........../.......... /	 .......... 

Em......... /	 .......... /................. Alta em	 ........... / .......... /	 .......... 

Em......... /	 .......... I ................. Alta em	 .........../ .......... /	 .......... 

Em......... /	 .......... / ................. Alta em	 ........... / ......... .1.......... 

Alteraçao de salãrio (Hora-Dia-Mes) (Hora-Dia-P 
Em R$ por .......... Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ............................ par	 .................... 
Em......... I	 ......... . /............. R$	 ............................ Em.......... /	 .......... /............. R$	 ........ .................... por	 ..................... 
Em......... /	 .......... / ............. ..	 ................. . ..........

por	 ................................

Em	 ......... /	 .......... / ............. ..	 ............................ por	 ..................... 
Em......... /	 ........../............. R$	 ............................

por	 ................................

Em	 ......... /	 .......... / ............. ..	 ..................... .......por	 ..................... 
Em......... /	 ........../............. R$	 ............................ Em	 ......... I	 .......... I 

Em......... /	 ........../............. R$	 ............................ Em	 ......... /	 .......... / ..... 

Em	 ......... /	 ........../...........................................

por	 ................................

por	 ................................

por	 ................................

Em	 ......... I	 .......... I ............. R$	 ..................... ...... por	 ... 

Em......... /	 ........../............. R$	 ............................ Em	 ......... /	 .......... /........................................... par ................... 

Em......... /	 ........../............. R$	 ............... .. ...........

par	 ...............................

por	 ...............................

Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ............ . ............... por	 ...................... 

Em......... /	 .......... / ............. ..	 ............................

por	 ...............................

por	 ............................... Em......... / /........................................... par 

Férias concedidas 

de ut a referenteaaperiadode a	 ..3.... 

de........../ ........../................ a	 ........../........... / /.........../................ a	 ............. I ........../........... 

de........../	 ........../................ a	 ........../........... / I.........../................ a	 ............. / ..........I........... 

de........../	 .......... I................ a	 ........../........... / /.........../.............................. /	 ........../............ 

de........../	 ........ ... ................ a	 ........../........... / /.........../................ a	 ........................ /............ 

de........../	 ........../................ a	 ........../........... / /........... I................ a	 ............. I........../........... 
de........../	 ........../................ a	 .......... I........... I /.........../................ a	 ............. /	 ........../............ 

de........../	 ........../................ a	 ..........I........... / /.........../................ a	 ............. /	 ........../............ 

de........../	 ........../................ a	 ........../........... / I.........../................ a	 ............. I ..........I............ 

de........../	 .......... I................ a	 ........../........... / /.........../................ a	 ............. /	 ........../............



VISTO DA FIscALuzAçAo

1L BW	 a 

F 
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7 

CARACTERISTICAS FISICAS

Cor ......................................................................... 

Cabelo ..Co)j. 
Olhos..	 ................................................................... 

Altura .................................................................................. 

Peso 

Sinais ...................................................................................... 

.R_APO ...........	 portador da C.T.P.S. 

.................Série....1	 C.T.P.S. (Rural) n 9 ..........................	 Série ............. .... ...................... 

C.P.F. I dC n 2 	 .........	 Titulo de Eleitor n 9 	 .	 da ..... ...... ............................. zona; 

Cédula de Identidade R.G. n 	 ................ foi admitido em ... .S.. de	 ........ de .... O.. ................ para exercer a 

Jncao de	 .........................................corn o salário de R$	 ......... 

........................... 

por .......... tC.$ ...... . ......... no seguinte horârio de trabaiho: das ...........................as 	 QP... horas, corn ...... ..L..°.Q.... horas de 

intervalo para repouso e alirnentacão. 

SITUA9AO PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVcO 

E optante?	 Data da opcao	 Data da retratacao 	 Banco depositário 

Sim ZI	 Nâo	 (&?	 / ......... I 	 [L. 

Nacionalidade	 ..... 

Filho de	 ...........

QUANDO ESTRANGEIRO PROGRAMA DE INTEGRAçAO SOCIAL (PIS) 

Carteira rnodelo 19 n 9 	 ................................ Cadastrado em	 ............../ ................/................. 

Sob n2 ..(. 

e de 	 ......	 ..... dep.	 no	 Banco........................................................ 

. 

..

N 2 Registro Geral ...........................................

............................................................................... 

,ascido	 .. Casado(a)c/ brasileira(o) 9 ........................... endereço	 ............................................................... 

..... ................................................. Nornedocânjuge .................................................fAg6ncia

Banco	 ................................................ 

a 1 l	 de ...!^l'.	 ................. de .ffl........

........................................

CodigoS
 .............................................. 

Tern filhos brasileiros 7 	 ............................... 
Nome do cônjuge .........................................................

Grau de instrugão	 .

.

endereço da agência 	 ............................................. 

Estad o civil 	 ................................ 

Q3Re idéncia	 ...	 ..

antos	 ......................................................

Data da chegada ao Brash: 
4	 -

Serie

.................................................................. Obs...... Cart. Nac. Habi	 tacao p0...............................................do...............................de.................

..................
Cert.	 Militar fl	 ................................

fCateg

Naturahizado ................................................

................Decreto n ...................................................

Beneficiários. .................................................................................................................................................................. ....... ......... ........ ..... . ... . ... ........ ....... ..... 

....................... de 	 .. .....	 ................ de 

Assinatura do empregado
(Polegar direito) 



uw waiano (Hora-Dia-Mes) 
AS por

(Hora-Dja-M( 
Em	 ......... /	 .......... . ............. ns 

Em......... I ......... . /............. R$
........................ ............................ por	 ....................... 

............................ E m	 ......... /	 ........../............. AS	 ............................ por	 ....................... Em......... /	 ........../ ............. ..	 ............................

por	 ................................

Em	 ......... /	 / ....................... R$ 
Em......... /	 ........../............. R$

par ................................ ............................ por	 ....................... 
............................ por .............................. -	 Em	 ......... /	 ........../............. A$	 ............................ por Em	 ......... I	 ......... . /.......... ... R$	 ............................ Em / 1TIM M" UTOPJL por	 ................................ ......... ........../............. por	 .................... ......... /	 .......... / ............. ..	 ............................ par	 ................................ 290()

Em
Em	 ......... /	 ........../............. AS 

AS	 .........................

Em......... /	 .......... I ............. R$	 ............................ Em	 ......... /	 ......... . I.............

.............. 

R$	 ......................... 

...........par ..................... 

Em......... /	 ........../............. R$	 ............................

por	 ................................

Em	 ......... /	 ........../............. PS . 
Em......... /	 ........../............. AS	 ............................

por	 ................................

Em	 ......... /	 /

.. 

R$

.......................... por ..................... 
....................... ............................ por	 ......................... 

Em/ /............. As

por	 ...............................

par Em /	 / R$ ....................... .................... par	 .......................... 
Data	 Alteraçao de cargo	 Data	 Alteraçao de cargo 

Acidentes ou doenças profisslonais 

Em ........./	 .......... /................. Alta em	 .........../........../ ................ 

Em......... /	 .......... /.................
H 

Alta em	 .........../ ........../ ............... 

Em......... /	 .......... /................. Alta	 em	 .........../........../ ............... 

Em......... / .......... /................. Alta em	 ...........I........../ ............... 

Em/ .......... / ................. Alta em	 .........../........../ ................ 

Férias concedidas 

de	 ........../ .......... /................a	 .......... /........... /................ referente ao periodo de /........... I................ a ............./........../................ 
de........../	 .......... /................a	 ........../.........../ /........... I................ a ............./ ........../................ 
de........../	 .......... /................a	 ........../.........../ /........... /................ a ............./........../................. 
de........../ .......... /................a	 ........../.........../ /........... ................./ a ............./ ........../................. 
de..................... /................a	 ..........I.........../ /........... I................ a ............./ ........../................. 
de..........I .......... /................a	 ........../.........../

I........... /................ a ............./........../................. 
de..........I .......... /................a	 ........../.........../

/........... /................ a ............./ ........../................. 
de..........I .......... /................a	 ........../.........../ /........... /................ a ............./ ........../................. 
de..........I .......... I................ a 	 ........../.........../

/........... I................ a	 .............I ........../................. deI /................a	 I.........../ ........................ I........... /................ a I ........../................. 
Observacoes: ....................................................................................................................................... 

Aecebi as seguntes documentos que me pertencem . ............. 

Data da demissao: ...................................
.................................................................................................. 

de
...................... 

de ............................. 
Assjnatura............ -4-' ..........•i- ..
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no 

CARACTERISTICAS FISIcAS 

Cor.... 

CabelO..4ç........................................................... 

Olhos 
Altura.... 4i......................................................................... 

Peso............................................................................. 

Sinais .................................................................. . ... .. ... . ....... .. 

..c.0......................................................................................................portadordaCTPS 

Serb 
.................. Série......QA...3......... .5P ....... . C,T.RS. (Rural) a 2 ....................................................... 	 TT.......................... 

C.P.F I CIC	 .	 ............Titubo de Eleitor n 2 ....1	 da......... zona; 

Cédula de Identidade R.G. n2	 foi admitidO em ....... .Q. de . de ....	 ...............para exercer a 

.	
!......................................comosalâriodeR$ 

nçaode	
.... 

A' '1.Cf) 
.-. .. .. ...... 

por ...........................no seguinte horário de trabalbo: das ...................................as .............................horas, corn...........................horas de 

intervalo para repouso e alimefltacãO 

SITUAcAO PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE 111;0 

E

	

	
Data da opção	 Data da retratacão	 Banco depositárbO 

optante?  

Sim N	 NäOD	 .
/ .........i .............C& .1-. 

.............. ............. QUANDO ESTRANGEIRO AO SOAL (PIS) PROGRAMA DE INTEGRAc 	 CI 
Nacionaltdade .... 	 ....

Cadastrado em	 ............../ ................/................. 
Fllho de

Sob 112 

Carteira modelo 19 n 9 	 .................................

e de	 .Q.P'. .d..Q.... .-
dep.	 no	 Banco........................................................ 

.................................

........................................... 
..................................

N2 Registro Geral ..........................................

Casado(a) a! brasileira(0) 	 .......................... endereco	 ............................................................... 
... .. nascido......................

.	 de	 .... a ....8	 de

...... 

. 

.Nome do conjuge ....................................................................................................... 

.

BancO	 ................................................ Estado civil	 ...C.xcadL_Q ................................................................................... 
1	 1	

.
Codigos

tAg&ncia  Name do conjuge	 .......................................................................... 
lhoS	 asileiroS?	 ................................

 
Tern fi	 br

.............................................. 

endereco da agenda 	 ............................................. 
Grau de instrucão 	 .........................................................

Residêndia .1.oY	 .

Quantos?	 ......................................................

fàta da chegada ao Brasil: 

Cart. Nac. HabilitacãO n 2 ................................................de...............................de ................ .Obs....................................................................... 

................. . aturalizado	 ............................................... .
Cert. Mittar n 2 	

................................ ,çSerie . .........

................. Decreton2 ............................................................

BeneficiárioS. .............................................. . ... . ........ . ............. .... ........... .......... 

de.....	 (..... ........................ deS 	 .(.	 ........ 

Assinatura do empr egad o  
(I'olegar aireiio) 



Alteraçao de salário (Hora-Dia-MCs) (Hora-D 

Em .0 -li. R$	 ...... por.- .. . .^2 Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ............................ por	 .............. 

Em ..................................... Em	 ........ /	 ........ /........................................... por	 .............. 

Em........ / 	 ......../........................................... por ...............................Em	 ........ /	 ........ /........................................... por	 .............. 

Em........ / 	 ......../............. R$	 ............................ por Em	 ........ /	 ........ /........................................... por	 .............. 

Em........ / 	 ......../........................................... por Em	 ........ /	 ... ..... /............ ............................... TULW SUP"
 

Em ........./	 ......... . /............. R$	 .......... . ................. por ...............................Em	 ......... /	 .......... /............. por ........... 4. 
292 

Em........ . / 	 .......... / ............. ..	 ............................ por

...............................

Em	 ......... /	 .......... /.............

R$ ..............

por ........ R$ ..............

Em ........./	 ........../............. Ps	 ............................ por Em	 ...... ...	 /	 ........ /............. R$ ............... 

Em........./	 ........../............ As	 .................. . ......... por

...............................

...............................

Em	 ......... /	 .......... /............. R$	 ............................ por ............. 

Em	 ........./ ....... . I............. R$	 ............................ por

...............................

Em / /............. AS por 

Contribuiçao_Sindical 

Data Sindicato 

!QQD .QAJ J £ kAI'd d 

tow , 40 1(or).Ujj .v	 •-

IAcidentesou doencas profissionais 

Em........ . /	 ....... . I................. Alta em ........... / ........I.. 

Em........ . /	 ....... . I................. Aita em .........../ ....... . I.. 

Em........ . /	 ..........	 / ................. Alta em .........../ ....... . I.. 

Em........ . /	 .......... / ................. Alta em .........../ ....... . I.. 

Em....... . I	 .......... / ................. Alta em .........../ ....... . I.. 

Férias concedidas 

de	 a ...... referenteaoperiodode	 ..J	 .. . i.9.	 .. Q.	 ... 

de........../ ........ I................ a 	 .......... /.........../ / .........../................a 	 ............. / ........ I... 

de ........../	 .......... /................a 	 .......... /.........../ I ........... /................a 	 ............ I	 ........ I... 

de ........../	 .......... /................a 	 .......... /.........../ / .........../................a	 ............. /	 ........ I... 

de ........../	 .......... /................a	 .......... /........ I / .........../................a 	 ............ I ........ I... 

de	 ........../ .......... /................a 	 .......... /.........../ / .........../................a	 ............. / ... ....... I... 

de ........../ .......... /................a 	 .......... /........ I /........... /................ a 	 ............. / .......... 

de ........../	 .......... /................a 	 .......... /.........../ / .........../................a 	 ............. / ........ I... 

de	 ........../ .......... /................a 	 .......... /........ I I ........... /................a	 ............. / ... ....... I... 

de....... . I .......... /................a	 .......... /........ I / ....... . I................ a / ........I...



REGISTRO DE EMPREGADO	 9 

	

CARACTERISTICAS FISICAS 	 VISTO DA Fisc4LIZAçAo 

Cor ..... .....c. 

Cabelo..	 ................................................................ 

Olhos  

Altura............................................................................... 

Peso............................................................................-..: 	
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Sinais...................................................................................... 

.	 .&	 .............................................................................. portador da C.T.P.S. 

fl2	 Serie .... 	 0.. . .9	 C.T.P.S. (Rural)n 2 ................................................... Série....................................... 

C.P.F. / CIC n2..O ... Titulo de Eleitor	 da ....... .. zona; 

Cédula de Identidade R.G. n 2 ..J95	 1. foi admitido em ..Q ....de	 .......... de	 para exercer a 

funcao de	 .......	 corn o salário de R$ .5 

........................................................................................... 

	

................	 . ................................................................................. 

por .......... no seguinte horário de trabaiho: das 	 as	 horas, corn......J....0......horas de 

intervalo para repouso e alimentaçãO. 

sITuAcAo PERANTE 0 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI0 

optante?	 Data da opcao	 Data da retratacao	 Banco depositário 

Sim	 Não	 /- ......./ ............ 

Nacionalidade ......................................

Filho de .A

QUANDO ESTRANGEIRO PROGRAMA DE INTEGRAcAO SOCIAL (PIS) 

Cadastrado em 	 ............../ ................/................ 

Sob n 

e de .... . S.!5	 ...... dep.	 no	 Banco........................................................ 

nascido

N 2 Registro Geral	 ..........................................

endereço	 ............................................................... 

de	 de a .2..	 ....

Carteira modelo 19 n 9 	 .................................

..........................................

........................................................ 
Casado(a) c/ brasileira(o) 7 ...........................

.. 

Estadocivil 	 ....................................... Banco ................................................ 
Nome do cônjUge ..t3.ei	 ...... .c2.......

Nome do conjuge ........................................ 

Codigos
Agencia	 .............................................. 

......	.....

Grau de instrucão

Tern filhos brasileiros 9 .................................

Quantos7	 ......................................................

.

endereco da agencia 	 ............................................. 

Residência ... Data da chegada ac , Brasil: 
I	 c-	 -'t I	 -  

Cart.
( Niac. Hatiiiitacao n 	 .... .......................................de ............................... de ................ Obs........................................................................ 

Cert.	 Militar n-	 ................................
fCateg

5erie..................Naturalizado	 ...............................................

.
.

................Decreton ...................................................

Beneficiários: ........................................................................................................................................................................................................................... 

S.J-'\. ............... .... .. ..... de	 ...................... de .. 	 ..1........ 

Assinatura do empregado 



Alteracao de salário (Hora-Dia-Mês) (Hora-Dia-M 

.... por ,..'YrL4 Em / / .. por ................... ............. ............................ ...................... 

Em........./ ........../............. R$	 ............................ par	 ...............................Em ......... I 	 .......... I ............. R$	 ............................ por ...................... 

Em......... I ......... . /............. R$	 ............................ por ...............................Em ......... I 	 .......... /............. R$	 ............................ por	 ...................... 

Em........./	 .......... / ............. ..	 ............................ Em ........./	 .......... /........................................... par	 ...................... 

Em........./	 ........../............. R$	 ............................ Em ........./	 .......... / ........... ....	 ................. .... .......	 por 

.

TL	 Pt	 EE 
Em........./	 ........../............. R$	 ............................ por............................... Em ........./	 .......... / ............. por	 ...................... 
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.

Em......... I 	 .......... / ............. ..	 ............................

por ...............................

Em ........ /	 .......... /.............

...............................

par	 ..................... 

por	 ...............................

R$	 .............................

Em........./	 ........../............. R$	 ............................ Em ........./	 .......... /............. R$	 ........................... ..po r . 

Em........./	 ........../...........................................

por ...............................

por...............................

Em ........./	 .......... /............. R$	 ........... . ................ 	 por ............... ..... 

/ ......./.............Em	 ... R$

par	 ...............................

par Em I	 .......... /........................................... par	 ....................... 

Data I Alteracão de cargo I
Data Alteracão de cargo 

F;

Contribuição_Sindica! 
GLQf	 Data	 Sindicato 

,	 .15

Acidentes ou doenças profissionais 

Em......... I .......... / ................. Alta em ........... / ......... .I ........... 

Em......... / ..........	 / .... ............. Alta em .........../ .......... /	 ........... 

Em......... / ........../................. Alta em .........../ .......... /	 ........... 

Em......... / .......... / ................. Alta em ...........I.......... /	 ........... 

Em	 / / ................. Alta em I........../ 

Férias concedidas 

de............... a..P'	 i..	 ...	 referente ao periodo de ....0........ i.	 ...f... a	 ... ......./0 

de........../	 ........../................a 	 ........../.........../ /........... I................ a	 ............. /	 ........../.............. 

de........../	 .......... I................	 a	 ........../.........../ I........... I................ a	 ............. /	 ..........I............ 

de........../	 ........../................a	 ..........I.........../ /........... /................ a	 ............. / ..........I............ 

de........../	 ...........................a 	 ..........1 /........... /................ a	 ............. /	 ........../.............. 

de........../	 ........../................a 	 ........../.........../ /........... /................ a	 ............. / ........../.............. 

de........../ ........../................a	 ........../.........../................" ............/........... /................ a	 ............. / ........../.............. 

de........../	 ........../................a 	 ........../.........../...................... U	 ............/........... /................ a	 ............./	 ........../.............. 

de........../ 	 ........../................a 	 .......... /........... /................	 ........ ............ /........... /................ a	 ............. / ........../.............. 

de/ ........../................a 	 /........... /................ 	 ........ ............ /........... /................ a / ........../.............. 

Observaçães: .VQ'v\i... 0!iQ..L)-°..!.+...................................................................... 

Recebi os seguintes documentos que me pertencem . ............................................................................................ ....................................................... 

Datadademissão........ de........... de 

Assinatura .	 ....................................................................................... ..........................................................



q

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
— FOEmpr=egador LIDARIEDADE -1000

N QUADRA 02 310 BLOCO D, LOJA 310 - BRASILIA - DF 
532.307/0001-07	 0001 - Lotaço Genérica

to 

U Matricula	 Nome	 CBO	 Data Pagto	 Més	 Cargo 
000005 CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	 4110-10 01/09/2015 08/2015 ASSISTENTE

LU 

Referenda Proventos Descontos Rubrica — Descricäo z 
1 SALARIO 30,00 3.250,20 

116 ANUENIO 32,50 
74 INSS 11,00 361,10 2 82 IRRF 15,00 8344

.9. 
-J 

I-
rx 
0 0. 

0 9 to 
LU 

'

1) 
LU 
ot 
cz 
LU 
I-

 Data da Admisso : 01/09/2014	 PerIodo : 01/08/2015 a 31/08/2015 Total Proventos Total Descontos 
Seu Atestado de Saáde Está Vencendo 3.282,71 444,54 < 

U 
Valor Liquldo 2.838,16 LU 

c 

Salárlo Base	 Base do INSS	 Base do FGTS	 FGTS a Recolher	 Base do IRRF 
3.250,20	 3.282,70	 3.282,70	 262,62	 2.921,60

— 

I 

ML LUN I P,bILIUP,L)t 

I

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO 
Empregador SOLIDARIEDADE - 1000 

ICNPJ 
Endereço	 :SCN QUADRA 02 310 BLOCO D, LOJA 310 - BRASILIA - DF 

:18.532.307/0001-07	 0001 - Lotacão Genérica
to 

Nome	 CBO	 Data Pagto	 Més	 Cargo 

1

Matricula 
000005 CAROLINA PEREIRA DE CARVALHO	 4110-10	 01/09/2015 08/2015 ASSISTENTE

LU 
I-

LU 

- 
Pubrica Descricâo Referenda Proventos Descontos 

1 I- SALARIO 30,00 3 250 20 
116 ANUENIO 32:50 

74 INSS 11,00 361,10 
82 IRRF 15,00 83,44

ce U 
(13 

6 

.9' 

ce

-J 

I-

0 
0. 

to 
IU U 
LU 
ce 
ce 
LU 
I-

0
ce Data da Admisso : 01/09/2014 	 Periodo : 01/08/2015 a 31/08/2015 rotal Proventos rotal Descontos 

Seu Atestado de SaCide Está Vencendo  3.282.7( 444.54

Valor Liquldo 2.838,16
U uj 

Salério Base	 Base do INSS	 Base do FGTS	 FGTS a Recoiher	 Base do IRRF 
3.250,20	 3.282,70	 3.282,70	 262,62	 2.921,60

IlL LUI'I IP,bIULIP.Ud



)8IEaIHn PREFEITURA MUNICIPAL DEBARUERI36/Q t.. 

sEcRETARIADEFINANcA5 HARUERI / 
HoraEnoosSo NOTA FISCAL ELETRONICA DE 

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 15 
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços COdigo Acloolicidade Nicroero do Nota	 Sérte do No/a 

podera ser confirmada na pagina da Prefeitura de Barueri 
na Internet, no Endere,go: I 53Y.7591 .9645.3674999-S Sdrto 855	 Data 855 
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >

0000322125	 31	 28108/2015 

PreotadordoSeta lOt 	 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMERCIO S.A. 
ALAMEDA ARAGUAIA 1142 - BLOCO 3 
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPIRES 296 
CEP 06455-000 - BARUERI - SF sode*, CNPJ/CPF	 69.034.668/0001-56	 Inscricão Municipal 	 4.5(069-9 

Telefone	 e-mail 

N...Toroador do 000ccos
CPF/CNFJ 

18.532.30710001-07 SOLIDARIEDADE 

Endereco
Complemenbo 

R SHIS OL, SIN
QL 16 CONJ. 5 CASA 1 

COP 

71640-255
I Bairro 

SETOR DE HABS INDIVIDUAlS SUL

Cidade 

BRASILIA

OF 

DF 

E-mail 

EDUARDOLEAL©SOLIDARIEDADEORaBR 

2lde Deocnicao do Sorvico
Cddigo Sorvnço Aliqooto Valor Uodáoo Valor Total 

ADMINISTRAcAO DE CONTRATOS 171208215 200 500 500 

DISCRIMINAcAO DOS sERvlços E INF0RMAc0Es RELEVANTES 
5 ALIMENTAcAO EMV	 2473.04 
TX ENTREGA 0.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX DISF'ON CREDITO 5,00\GESTAO COBRANCA 0.00 
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.08 
SERVIcO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAçAO DE CONVENIO 
Entr/Cred 28/08/2015 
Nro Pedido.: 8506550/15

ObsarvaqOes VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO 
(exceto tributos federals)

R$ 2.473,04 ISSQN devido a: BARUERI-SP 

CSLL 
15SF PISIPASEF COFINS

VALOR TOTAL DANOTA 2.478,04 

322125 R$ 2.478,04

-

0010 [tIll UdtIU_CC'''---------------------

COdtqo Actenitcldade 

A astenlicidade desta Note Fiscal EletrOnica de Servicos poderd set confirmada 
na pdgina da Prefeitura do Barueri na Internet, no Endereco. 	 I 53Y.7591 .9645.3674999-S 
http://wwvbarueri.SP.g0V.brIflfe 

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL sERvlços OS SERVIOS CONSTANTES DESTA 	 NUmero da Note 	 Sdrie de Nota 

NOTA FISCAL ELETRONICA DE sERvIcoS 	
619168 

Local	 -	 Data	 Assrratura 



a}l8:aIlrbscro PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI 

HARUERI	 SECRETARIA DE FINANAS 

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
Data Eerrosâo	 HoraErrrosâo NOTA FISCAL ELETRONICA DE 
28/08/2015	 11:06 SERVICOS E FATtJRA 

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrãnica de Servicos
Codrgo Artterrlc dade N60 da No/a	 Serro do Nota 

619169 poderá ser confirmada na páglna da Prefeitura de Barueri 
na Internet, no Endereco: 908U .4039.1251 .1211099-S NdrtrOro RPS	 Sérte RPS	 Data RPS <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >

0000322125	 31	 26/08/2015 

Prostadord000rccos	 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E COMERCIO S.A. JJEi1 ji 

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3

 

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPIRES 2 9 j CEP 06455-000 - BARUERI - SP de)o So	
CNPJ/CPF	 69.034.668/0001-56	 Inscrição Municipal	 4.50_ g.q	 '-

Telefone	 e-mail 

Nonra fororador do Sorsrcos CPFICNPJ 

SOLIDARIEDADE 18.532.307/0001-07 

Endereco Complemento 

R SHIS QL, S/N QL 16 CONJ. 5 CASA 1 

CEP I Barrro Odado UF 

71640-255 SETOR DE HABS INDIVIDUAlS SUL BRASILIA OF 

E-rnail 

EDUARDOLEAL@SOLIDARIEDADE.ORG.BR 

dde Descnçdo do SorvicO I Cdthgo Sercico A/quota Va/or Utrttdrto Valor Total 

ADMINISTRAcA0 DE CONTRATOS 171208215 200 2,00 2.00 

DIsCRIMINAcA0 DOS SERVIOS E INFORMAçOES RELEVANTES 
2 REFEIcAO EMV	 900.00 
TX DISPON CREDITO 2.00\TX EMISSAO CARTAO 0.00\TX ADM SERV 0.00\TX ENTREGA 0.00 
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.03 
SERVIO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAcAO DE CONVENIO 
Entr/Cred 28/08/2015 
Nro Pedido.: 8506550/15 

/ VALOR NAO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO ObsorvaçSoo 

l exceto tributos federais)	
R$ 90000 [ ISSQN devido a: BARUERI-SP 

5SF PIS/PASEP COFtNS

f 
CELL 

0,00 0,00 0,00 

VALOR TOTAL DA NO TA 902,00 
dad As I-aura Rd Forrrrr Pajrrtr' 

R$ 902.00 

or pot Extenso 

novecentos e dois tea/s

Cddigo Au/en/c/dade 
A autentic/dode desta No/a Fiscal EletrOnica de Serviços poderd ser confirmada 
na pdgina da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereco: 908U.4039.1 251.1211099-S 
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe  

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BR.ASIL sERvlcos OS SERVIOS CONSTANTES DESTA NUmero da Note	 Sdrie da Nota 

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIOS 619169 

Local	 Data	 Ass natura
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DOC. itens 149 a 152 

Anexo I



Comp Banco AgOnCa DV Cl 	 Conta	 C2 S&iG	 Cheque N.0 C3 

015 0Ol ? g ' 

PaguepOr0S. de

do 

BANCODOBR1\SIL

11CO2 IRETO '10 WC' QNpa_ or	 CNPJ 10.53:2 30710001-07 WaC 

EMPRE5AS 11 503B 

CONFFCCAO: 12/2015

-	 299 

I	
I



ei

cr __-_ Ui

a) 

Cd

tA 

L.P 2
a' 
0 _ ) 

'- - a
a -17P ro U 

< 2 •E - z
'

— 
to CL 

L) E 2 2 - .2 a 0 0 0 0 a U U > > > > < 
C'-) 
C)

() 
C)

Nr 
0

U) 
0

'D 
0

N. 
0 0

0 
0

C) 
-.

— 
s-I 

-J 

U) 

. U) 0 
- LL U) 

— 
'V

U) 0 
- W5

U) 

— 

W
w 
u.

U) 

I-Ira 
Lp 
to

U) 
0 

'LI 

. 

4a
.

LI_ 
• 4! C

cU. 
U 

!

13,'t2/2O-5	 - RAHCO DO BRASIL •-- 	 15:18:35 

48lil373	 SE8000A VIA	
0268

COMPRUVANTE DL PAGAMEOJO OF DARE-/MEL SIMR.ES 

CLIENTE: 

ADECIA 4811-9	
CONTA:	 7,338,9157-9 

A6ENTE ARRECADADOR 

UNC 001 - 4811 - AGENC1A P60 OF 1	
OF 

CODIGU DE BARRAS	
-- -- --------------

DATA DO PAOAMENTO	
18112/2015 

FF01000 DE APURACAO	
30/11/2015 

N!JHERO DI) CNPJ	
18.532.301/0001 07 

DEJDIG0 08 RECEITA	
1708 

MIJM[RO OF REFERENCIA	
--- ------- -

DATA DO VENCIMENTO	
18/12/2015

RECEJIA BRIJEA ACUMULADA 

P-ERCEM1IJAL 

VALOR DO PRJMCIPAI_ 

VALOR 08 MULIA	 ---

VALOR DOS JOROS 

VALOR TOM.	
-	 150,00 

N4.AUTENEICACA0	 l.24A.490.E3B.CA4.161 

Mod10 API ovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n, 001,DE 2806 

LEIA NO VERDI) COMa CONSERVAR ESTE DOCIEMENTO, 

ENTRE OUIRAS INFOAMACOES. 

00.-I	 00 .-4	 'r	 a	 a) 
004-'	 40)) 
0u	 04) 

40 

0— •0	 '0 
'00	 04-' 

'0	 0	 0 
U 	 4-' 
)-14 
4)	 000 

-'-4	 04-4 
0.-b0	 00 
--4-.-'	 _Q0 

4) 
'00	 •k 
0	 -40	 44 '0) 

'00	 4) 

O 0 '0 0	 00 
< 4."04	 '0	 - 

00	 0) 

4.b-1	 00. 

LI_I
44	 0) 

'40000 

F.- 00U	 (v0 

<
00 

0	 r. •-i	 a' 
4-'	 U00o 
0	 0	 4)	 0) 0 
w-io-i	 a)

a) 
---I	 0)	 ---1	 a'	 0) 
00	 00)-I 
-I O'0 000 
0	 '0 -r, -.-4	 0	 -'-4 
o	 4)U-.-IU 
a'	 a o -4 U	 a) 
U'O	 '000, 

000	 4) 
.H	 4j'.0) 

0)	 14 0	 0 •0	 0 
'0'04'a)	 0 

00 
'0	 0)	 4-,'0	 0b .-I 
(p 1400-'	 '0 

0.-)4-''0	 0 
0)	 0 -1 -0	 0' 

-(0	 40	 )	 0)	 0 -I



OflO3O1' 

oeJ2 

0 13AT4CO DO BRASIL 

UL 502 
oo.eOO.000131079 O3B 
SCRS 502eL 
CONFECCA O. 1212'

çonta	
G2 S&Ie	

Ito C j. 5150 #

coo

e cefltavo& aCirna 

Odom 

c1P1 o/W3 
We'll opc9Afl



— — — — — .- - 
0 

N 
0,.I 

C) N11 V4 ._s u, u N0 ,,.N r.n N 
0 UI 

IU 
— Ct 0 C M N

C 
C 'a — 

Il) UI 

2 
U 
E 

UI 
0 

40 ra 

o o
C U 
LU C 

0. UI 

2 2 
of - 

0 m 0 0 

. E 13 
U

I
0. 0 '5

.
10

.
15

.
IS IS 

0_ U U Z 0 > > > > < 
r.4 c-. .4 Ln ID N. 00 0 C) - 
o o C) C) C) 0 C) 0

U	 0 .-4	 0	 lu 
-4	 14

4114 
0.0 

II	 0	 .-1 
0— .0	 14 
0U)C	 144.' 
14 U.1400 

4., 
= 

1?)
5	 000 
.4	 041 

15 

ca LU
14	 -db 

.0 

0
140031.G1 

.

LL LJ0

p	 4-' 
U4	 411 

C; 0 
41	 0	 10 

U) <
14 

z0,-4 

-d 44
C' 

(J) 4)14
0 -.,1114z Lii

WI.) 
o 0'OO	 140 

N	 i	 ,

o 11)0	 IQId 

> 4.'	 U41 

U.	 w
-J 

U
141.44-1111 

-.-i	 11)-Id	 1441 
0 .0	 COO 

Id	 II 4110 10	 0 
UJ	 < OUr, -lO	 -.-I 

15
. <

0	 W0..4).' 
II. •< w 

w
Wi.	 S	 C) 041114	 03 

0 -40 0 1 
IZ 4 u 0 144).o	 0 

10	 41 

E!E
I d)0l0bl-4 

U	 .L 0	 W
0000d ii 
U 0 Id 41 10	 i 

— 

zo
14	 U)	 10	 0	 -'-4

21/12/2015	
BANCO DO BDASIL -

	 115414 

481113921	
0108

COMPROVANIE OP PAGAMLNIO DE DARF/CRRF ;IMPLES 

CLIENTE: 

AGENdA: 0000-0	 COt4TA	
0-0 

AGENTE ARRECADADOR 

CNC 001 - 4811 - AGENCIA P50 OF I	
DE 

(CODIGO DE BARRAS	 --------- -' 

DATA DO PAGAMENTO	
21/1212015 

PERI000 OP APtJRACAO	
31/12/2815 

HUMERO DO ClIP]	
18.532.30//000107 

CODIGO DA RECEITA	
1788 

NUMERD DE REFERENCIA 

DATA DO VENCIMENTO	
20/01/2016 

RECEITPI BRUTA ACUMULADA	 - 

• PERCENTUAL 

 DO PRINCIPAL	
255,00 

VALOR  DA MULTA 

VALOR DOS JUROS	 -.	 ..... 

VALOR TOTAL	
255,00 

NR.AUTENTTCACAO	
0.036. 783.60F,A03.BAO

Modelo Aprovdo j)ela ORE - ODE 

Conjunto Cor.1/Cotec n. 001,DE 2006 

[P10 NO VERSO COMB CONSERVAR POlL DOCUI1ENTO, 

ENIRE OUTRAS 1NFORMACOES. 



Ministérlo da Fazenda
02 Perlodo de Apuracão 31/12/2U1.5 
03 CPF ou CNPJ 18.532.307/0001-07 

Secretarla da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadaco de Receitas Federals

04 Código da Recelta I	 5952 
Ni 05	 mero de Referenda

wx	 -ft-- 
DARF 06 Data de Vencimento 2d/1/ 2016 
01 Nome/Telefone 07 Valor do Principal 790,50 

SOLIDARIEDADE 08 Valor da Multa 
(61)3548-2214 
REF. NF 003 L.A.A. DA SILVA CONSULTORIA -ME 09 Valor dos Juros/Encargos 

RE'rENcAo 10 Valor Total 790,50 
ATENçA0 11 AutentIcaçäo Bancárla (Somente nas la e 2a vlas) 

E vedado o recolhinento de tributoa administrados pela 
Secretaria da Receita Federal	 do	 Brash	 (RFB)	 cujo 

valor total seja inferior a 	 R$ 10,00.	 Ocorrendo	 tal 

situaçâo, adicione esse 	 valor	 ao	 tributo	 de	 mesmo 

codigo de periodos	 subsequentes, ate qua o total seja 

igual ou superior a R$ 10,00.

-DANCO DO [3RAJ[ - 48111371	
0109 

COMPROVANH UP PAUN4FN1 1) Op t)ARF/i),p SIMPLE 
CLIENIE 
AGENdA: 0000-0

CONIA;	 0-0 
A6'ENIE ARRECADADOR 
CNC 001 - 481.1 - AOENCIA PSO OF I P00100 DE SARRAS,	 OF- 

DA IA DO PAGo1EN 0 
PER 1000 Op APURACAD 
NUMERD DO CNPJ 
CODI&ü [IA RECEILI 
NtJHERO GE REFEflFNGIf 
DATA DO VENC1MEITO 
DEEP I IA BRUTA ACUMIJLADA 
PER CE N TUAI 
VALOR DO PRJINC1p 
VALOR DA NULTA 
VALOR DUO JUROS 
VALOR TOTAL

21/12/2015
31/12/7015

18.532 307/000! 0? 
5952 

20/0112015 

7CJØ 

790,50 
NR.AU lENT 1C4.CAD	

CEO, 623, DC9, 

Miie]u Ap iuvdo po'i ORE -. ADE COqjtü Corjt/puc n, 00l,OE 2009 [A NO VER U !UMO IThLE R yAN P iF 001 OUt MID ENTRE OLJTRAS INFIJIOIAp0ES 



18/12/2i5	 - 6ANCO DO BRASH --	 5:21:3.2 
481113730	 0271 

COMPROVAN ft OP PAIjAMEN U OF DARE/DANE SIMPLES 

CLIENTE; 
AGENdA: i000•0	 C(iNTA:	 0-0 

AGENTE ARRECADADOR 
CNC 001 - 4811	 - AGENCIA P50 OF I	 OF 
COEJ]GU DE BPIRRAS	 -- - --- ----	 ................. 

DATA DO PAGAMENTU 18/12/2815 
PEPIODO OP APURACAO 30/11/2015 
NUMERU DO CNPJ 18.532.307/0001 07 
CODIGO DA RECETTA 5952 
NUMERO DE REFERENdA - 
DATA DO VENCIMENTO 18/12/2015 
RECEITA BRUTA ACUMULADA 
PERCENIUAL	 . -.---- -•- ------
VALOR DO PRINCIPAL 465.00 
VALOR DA MULTA -. --------------
VALOR DOS JUROS . 
VALOR TOTAL 465.00

NR,AUTENTICACAO	 I .2E5.7F0.9F605C64F 

Moclelo Aprovado pela SRF -- ADE 
Conjunto Corat/Colec n. 001.5,E 2006 

LEJA NO VERSO CUMO CONSERVAR ESTE D(]CUMENTO, 
ENTRE OUTRAS INFODMACOES, 
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DOC. item 20 

Informaçäo n° 260-Asepa



L 

DE—DQ'AcAo - VIA DIREçAO P 

Cmnnha ti Outros reCUrSOS (

1 NumeracãO: 
IP7700.020000 .BR.000002 

E.5.3O7/OOO107 

) Fundo partidário 

I CPF/CNP] 

DirecãO Nacional - BRASIL - BR 

Partido Politico 

77 - SD - Solidariedade 
(	 ) DoaçO para 

Doação efetuada ,or: 

• A-- Y-ç	 i-' 
EndereCo do ; oador

I	
•	 CQi-	 -	 ?A 

Assinatu 	 doacl6r')	
fTelefone do doador (coTI ODD) 

4 

IDad0"bnjOs do Doador
N2 Conta Corrente	 'MR Cheque	 W2 uoc/TED/operacao 

[N2 nCo N2 Agenda  

Estiaá'Jel em dinheiro - descricãO resumida dos bens/serVi.cOS recebidos em doaçäo 

Valor em RS	 Valor por exteflsO

• L 
Nome do doador origiflári& (Se o doador for partdo, coitê ou candidato)	

CPF/CNP do doador originári' 

e	 l. peLa emi são do ecibo	
CPF do responsavél- pel.a eaissão do recibo 

Nom do responsãve  

I1/ 
-	 - --	 missão do recib Z' J /	 Data da emissão do recibo



DOC. item 2l	 6 

Informaçäo no 260-Asepa



rdIS I Itd, 03311	 ,

SOCIOS
- 

PERCENTUAL N2 QUOTAS
__________ 

VALOR J 
[UARDO BENTES DE SOUZA LEAL 50,000% 5.000 5.000,00 

DIEGO RICARDO MARQUES 50,00% 5.000 5.000,00

j? ?/ -M L 7-

JP2 CONSULTING LTDA 
SEGUNDA ALTERACAO E CONSOLIDACAO CONTRATUAL 

JOYCE PRISCILLA OLIVEIRA PASQUAL, brasileira, casacla no regime de 
comunhão parciat de bens, advogada, natural de Uberlândia -MA, nascida aos 
01 de outubro de 1978, fllha de Wilson Jose de Oliveira e de Lourdes Ribeiro 
Oliveira, portadora da carteira de identidade n 3.426.406 expedida pelo 

i 

SSP/DF em 23/11/2012 e CPF n 2 037.161.856-80, ambos residentes e 
domiciliados na SON 212 Bloco B Apto 602 - Asa Norte - Brasilia-DF, CEP: 
70.864-020. Unica sócia da empresa JP2 CONSULTING LTDA, corn sua sede na C 
01 10Th1/12, SALA 429 PARTE H, Taguatinga Centro - Brasilia - DF - CEP 
72.010-010., corn registro arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob 
o n 5320200774-3 por despacho em 11/06/2015, inscrita no CNPJ n2
22.635.357/0001-89. Resolvern em comum acordo alterar e consolidar o seu 
contrato social diante das cláusulas e condiçöes seguintes:  

CLAUSULA PRIMEIRA 
São admitidos na sociedade, EDUARDO BENTES DE SOUZA tEAL brasileiro, 

casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em Brasilia-OF em 
28109/ 1985, filho de Jose Silva de Souza Leal e de Marisa Bentes de Souza Leal, portador da CTPS - 
Carteira de Trabaiho e Previdência Social n2 63.881, Série 00031-DF expedida em 02/07/2013 pela 
DRT/DF, residente e domiciliado na Rua 400, tote 401, QD 105, Bloco K, Apto 303, Ed. Total Vile - 
Santa Maria - Brasilia-OF, CEP 72.583-060 e DIEGO RICARDO MARQUES, brasileiro, casado no 
regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em BrasIlia-DF em 21/10/1985, filho de 
Sinval da Costa Marques e de Zélia Maria Quinta Marques, portador da carteira profissional de 
Advogado - OAB/DF n 9 30.782, expedida pela Ordem dos Advogados do Distrito Federal em 
07/01/2011 e do CPF n g 010.817.421-27, residente e domiciliado na SON 313 Bloco G Apto 410 - 
Asa Norte - Brasilia-OF, CEP 70.766-070. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Retira-se livremente da sociedade a Sra. JOYCE PRISCILLA Oil VEIRA PASQUAL, já 

qualificado no preâmbulo deste contrato cede e transfere 10.000 (dez mil) quotas do capital da 
sociedade no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos sócios admitidos como segue: a o sócio 
EDUARDO BENTES DE SOUZA LEA L é cedido e transferido urn total de 5.000 (cinco mil) no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao sócio DIEGO RICARDO MARQUES é cedido e transferido urn 
total de 5.000 (cinco mil) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dando plena e total quitacão 
pelas quotas e transferidas, nada tendo a rectamar no presente ou no futuro, a que tItulo for, corn 
base no contrato social e alteracOes contratuais já existentes, em especial pelo que estã implicito 
nesta alteracão contratual.

CLAUSLILA TERCEIRA 
Os sócios remanescentes EDUARDO BENTES DE SOUZA LE L e DIEGO RICARDO 

MARQUES ficam responsáveis pelo ativo e passivo da sociedade isentando neste ato a sócia 
retirante a Sra. JOYCE PRISCILLA OLIVEIRA PASQUAL, de quaisquer débitos judiciais e 
extrajudiciais porventura ou que possa ser gerado ate a presente data, inclusive dividas fiscais, 
trabalhistas de previdéncia social e outras dividas deste que não sejarn lançadas e/ou cobradas em 
contrato social original e subsequentes alteracöes contratuais. 

CLUSULA QUARTA 
0 capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dividido em 10.000 (dez mil) 

quotas de R$ 1,00 (urn real) cada, totalmente integralizadas nesta data em moeda corrente do 
:.....	 .4. ..+.. nc cArinc rrrnn epallp. 
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TOTAL	 J 100,00%	 10.000	 I	 10.000,00 

PARAGRAFO PRIM EIRO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem sohdariamente pela integralização do capital social. 

PARAGRAFO SEGUNDO: As quotas são indivisIveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sern o consentirnento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condiçöes e preco direito de preferência para a sua aquisicão se postas a venda, formalizando, se 
realizada a cesso delas, a alteração contratual pertinente. 

/	 CLAUSULA QUINTA 
/	 A sociedade altera o seu endereco: SRTVS Bloco 0, Sala 671, Ed. 

/	
Multiempresarial- Brasilia-DF - CEP: 70.340-906. 

CLAUSULA SEXTA 
A sociedade altera sua denominacâo social para: ML 2 CONSULTORIA LTDA ME, 

Corn seu nome de fantasia ML 2 CONSULTORIA. 

CLAUSULA SETIMA 
Em caso de falecimento, retirada ou interdicão ou inabilitacão de urn sócio, a 

sociedade não dissolverá, devendo por isso ser procedido o levantamento de urn balanco geral 
extraordinário dentro de 30 (trinta) dias da data do evento para apuração dos haveres que serão 
pagos ao sócio retirante, interdito, inabilitado ou aos herdeiros do sócio falecido da seguinte 
forma: 30% (trinta por cento) 60 (sessenta) dias após o evento, e o restante do pagamento - 70% 
(setenta por cento) no prazo de 06 (seis) meses, tudo a contar da data do falecimento, retirada ou 
inabilitação de urn dos sócios. 
PARAGRAFO UNICO: 0 rnesmo procedimento serà adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA OITAVA 
Ao término de cada exerciclo social, em 31 de dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administracão, procedendo a elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanco de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporcão de 
suas quota, os lucros ou perdas apurados. 

CLAUSULA NONA 
0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de 

exercer a adrninistracão da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenacâo criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos ptThlicos; ou por crime falirnentar, de prevaricacão, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé ptblica, ou propriedade. 

CLAUSULA DECIMA 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercIcio social, os sócios 

deliberarâo sobre as contas e desigriarão administrador(es) quando for o caso. 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA 
0 sócio poderà fixar uma retirada mensal a tItulo de 'pro - labore', observadas 

as disposicöes regula.

Eli 

A sociedade, neste ato, CONSOLIDA as Alteraçoes Contratuais ao Contrato Social, 
passando o mesmo a vigorar conforme as cláusulas a seguir: 	

7
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Con solidacão 

ML 2 CONSULTORIA LTDA ME 

CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA 
A Sociedade atua estabelecida nesta praca sob a denominaco Social de: 
ML 2 CONSULTORIA LTDA ME, corn norne de fantasia ML 2 
CONSULTORIA e sua sede na SRTVS Bloco 0, Sala 671, Ed. 
Multiempresarial - Brasilia-DF - CEP: 70.340-906, corn registro arquivado 
na Junta Comercial do Distrito Federal sob o n 2 5320200774-3 por 
despacho em 11/06/2015, inscrita no CNPJ n 9 22.635.357/0001-89. 
Parágrafo Un!co: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteracão contratual assinada por 
todos Os sóCicis. 

CLAUSULA SEGUNDA 
A sociedade iniciou suas atividades no dia 11 de junho de 2015, corn prazo 

indeterminado de duraco.

CLAUSULA TERCEIRA 
0 objeto da Sociedade consta da seguinte atividade: 

Prever Riscos, antecipar tendências, identificar liderancas, disseminar mensagens, convencer 
püblicos e desenhar estratégias institucionais de alto impacto para o cliente, preparar 
diagnósticos estratégias especificas sobre temas clue envolvam o Congresso Nacional, o 
iudiciário e Poder Executivo, acompanhar a tramitacão de proposicoes legislativas: propostas de 
emenda a Constituicäo, projetos de lei ordinária e complementar, projetos de decreto 
legislativo, projetos de resoluçào, requerimentos de audiência publica e de informaçöes, 
Assessorar a elaboraco de minutas de matérias legislativas: redaçao de proposicôes, emendas, 
pronunciamentos etc, definir estratégias de açao para a melhoria das relacöes do cliente como 
Congresso Nacional, identificar as interlocutores no Congresso Nacional, de acordo corn os 
interesses do cliente, elaborar o perfil de parlamentares, suas areas de atuacão, suas 
vinculaçöes partidárias, setoriais, regionals etc, apresentar palestras sobre o funcionarnento do 
Congresso Nacional em linguagem simples e acessIvel para leigos, assessorar na administrac5o e 
gesto do patrimônio e gastos gerais, bern como na regulacäo, controle e fiscalizacäo dos gastos 
partidários, incluindo a realizaco de auditória e controle interno nas contas das esferas 
nacional e estaduais do partido. A elaboraçäo de estudos e pesquisas voltadas para 0 

desenvolvimento econômico e financeiro visando a identificacäo e antecipação de tendências de 
polIticas püblicas de alto impacto econômico, bern como a a desenho de estratégias 
institucionais para disserninaco de mensagens e convencimento de püblicos para o cliente. 

CLAUSULA QUARTA 
0 capital social de R$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) 

quotas no valor nominal de R$ 1,00 (urn real) cada, cujo aumento é integralizado, nesta data em 
moeda corrente do Pals, assim distribuidos como segue:
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SOCIOS PERCENTUAL[	 N 9 QUOTAS 

50,00%	 5.000
VALOR 

DUARDO BENTES DE SOUZA LEAL 5.000,00 
DIEGO RICARDO MARQUES 50,C% 5.000 5.000,00 

TOTAL 100,00% 10.000 10.000,00
PARAGRAFO UNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariarnente pela integralização do capital social. 

CLAUSULA QUINTA 
As quotas so indivisIveis e no poderäo ser cedidas ou transferidas a terceiros 

sem o consentimento do outro soda, a quem fica assegurado, em igualdade de condicôes e preco 
direito de preferência para a sua aquisico se postas a venda, formalizando, se realizada a cesso 
delas, a alteraco contratual pertinente. 

	

/	 CLAUSULASEXTA 

	

/	 A administracäo da sociedade caberá a todos, corn poderes e atribuicOes de 
/	 assinar todos e quaisquer documentos da sociedade em conjunto ou separadamente, corn os 

/ poderes que a lei 1he reconhecer para o cargo, podendo inclusive nomear uma terceira pessoa 
através de procuraco püblica, na falta de urn dos sócios, para exercer suas funçôes na gerência, 
autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 

7	 interesse social ou assumir obrigacöes seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bern 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaço do outro sócio. 

CLAUSULA STIMA 
Os socios poderào, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 

"pro labore", observadas as disposicOes regulamentares pertinentes. 

CLAUSULA OITAVA 
Ao término de cada exercIcio social, em 31 de Dezembro, o administrador 

prestará contas justificadas de sua administracão, procedendo a elaboraco do inventãrio, do 
balanco patrimonial e do balanco de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporcão de 
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Parágrafo Linico: Nos quatro meses seguintes ao término do exercIcio social, os 
sócios deliberaräo sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

CLAUSULA NONA 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade 

corn os herdeiros, sucessora e a incapaz. Mao sendo possIvel ou inexistindo interesse destes ou do 
sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado corn base na situacao 
patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanco especialmente tevantado. 

Parágrafo Unico: 0 mesmo procedimento será adotados em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relacao a seu sócio. 

CLAUSULA DECIMA 
Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que nâo estão impedidos 

de exercerem a administracão da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenacao 
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos püblicos; ou por crime falimeritar, de prevaricacâo, peita ou 
suborno, concussäo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fInanceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pblica, ou 
a propriedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
Os sOcios de comum acordo e na melhor forma de direito elegem a foro de 

BrasIlia —DF, para a solucao de quaisquer dividas ou divergências suscitadas e não enquadradas 
neste coritrato, corn ren(incia desde já de qualquer dornicIlio futuro.	 1,1 

(P 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 

Fica eleito o foro de Brasilia-DF para o exercicio e o cumprimento dos direitos 
e obrigaçäes resuttados deste contrato. 

E, estando assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 
04(quatro) vias, de igual forma e teor, que lido na presença dos contratantes e das duas 
testemunhas abaixo assinadas foi achado de acordo, pelo que se obrigam e bern fielmente cumpri-
to.

Brasulia-DF, 25 de AGOSTO de 2016. 

I" 

EDUARDO BENTES DE SOUZA LEAL 

DIEdó-RIARDoMARQUES

— 

JOY'PRISCILLA OLIVEIRA PASQUAL 

h NHECO
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CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA  

5.1 - 0 perIodo de vigência do presente CONTRATO será pelo perlodo de 0ano, * 

podendo ser renovado por igual perlodo, indeterminadarnente. 	 I 

CLAUSULA SEXTA - DA RESCISAO DO CONTRATO 

6.1 - 0 presente CONTRATO poderá ser rescindido pelas PARTES, a qualqucr 
tempo, mediante prévia c expressa comunicação a outra PARTE, corn antecedência 

minima de 60 (sessenta) dias. 

CLAUSULA SETIMA - DO FORO 

7.1 - As PARTES cicgcrn o foro da Cidade dc BrasIlia/DF, como competente para 
dirimir as qucstöcs decorrentes do presente Contrato, corn rernncia expressa a 
qualqucr outro, pot mais privilegiado que seja. 

E, por estarern assirn justas e contratadas, assinam as PARTES o presente Contrato, 

cm 03 (três) vias de igual teor c forma, cada urn corn 03 (três) foihas para urn so 

efeito, na prescnca das tcstcmunhas abaixo, para que produza seus jurIdicos e 

regulares efeitos, o qual obriga as PARTES e scus cessionários ou sucessores a 

qualqucr titulo.
Brasilia, 05 de agosto dc 2015 

CONTRATANTE - SOLIDARIEDADE (SD) 

I 
CONTRATADO - CEDRAZ ADVOGADOS 

Testemunhas:

3
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CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERVICOS ADVOCATfCIOS 

Sao partcs no prcsentc instrurnento, dc urn lado, corno Contratante, 

(I) SOLIDARIEDADE (SD), pessoa juridica de direito privado, partido 
politico registrado no TSE, inscrito no CNPJ sob o n° 18.532.307/0001-07, corn 
scdc na SI-ITS QL 16, Conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasilia, DF, por scu Diretoi: 
Paulo Pereira da Silva, a seguir denorninado simplesmente CONTRATANTE; 

c, de outro lado 

(II) CEDRAZ ADVOGADOS, sociedade de advogados inscrita no CNPJ sob 
o O 09.229.001/0001-87, corn sede na SI-ITS QI 19, conjunto 13 casa 25, Lago Sul, 
Brasilia - DF, ncstc ato representado na forma dc scu Contrato Social, a seguil: 
denorninada simplesmente CONTRATADA e quando em conjunto corn o 
CONTRATANTE, denorninadas PARTES; 

tern as PARTES, entre si, justo e contratado, 0 seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBTETO 

1.1. - 0 objeto do presente contrato é a prestação de serviços jurIdicos em favor do 
CONTRATANTE consistcntc no patrocinio e acompanhamcnto de açôes judiciais 

em trâmite na Justica Comum cm que a CONTRATANTE como partes ou 
interessados. 

1.2.- Quanto aos dirigcntes nacionais da CONTRATANTE, o objeto descrito no 

item anterior conternpla exciusivamente as acöes judiciais cm que estes figurern 

corno parte ou intercssados cm decorrência direta de suas atividades partidárias, c 
corn a expressa autorização do Prcsidentc Nacional do Partido. 

/



FIs ,b 

Tribunal Superior Eleitoral 
SECRETARIA JUDICIARIA 

PRESTAçAO DE CONTAS N o 177-96.2016.6.00.0000 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos sete dias do mês de marco do ano de dois mil e dezenove, procedi 
ao encerramento do anexo 110, a fI.31 5 

Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuaçao 

e Distribuiçao - CPADI, Iavrei o presente termo. 
intnk ipd'r; !Ebtk 
Aux. deMc føtrnátics 

Seprom' : d/SJD
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