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SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 250-05.2015.6.00.0000 

TERMO DE ABERTURA 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 

procedi à abertura do anexo 36, à fl. 02. 

Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação 

e Distribuição - CPADi, lavrei o presente termo. 
%bgna & Sonsa Si!W 
Aux. de McçoInfomMjca

Ssprom/CpadVS.JD
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ANEXO 36 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 250-05.20156.00.0000 

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n° 2.406/2019, 
juntada aos autos principais às fis. 426 e seguintes.
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FRETAMENTOS, HOSPEDAGENS E 

REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM
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INTERNATIONAL DEMOCRAT UNJON

31 Januar it4vc aznoj 
Invoice No: IDU 4/68 io 

The Finance Director 
Democratas 
Brazil

INVOICE
IDU Membership Subscription 2014 

IDU Membership Subscription 1 January 2014 - 31 December 2014: 	 £7,260 

Discount offer: 10% reduction of the 2014 subscription fee if payment is made in fuJi no 
later than 01 March 2014. Amount payable before 01 March: 	 £6,534 

Kindly observe that the membership subscription fee is calculated in British Pounds. Please 
make payments to the IDU direct to the foliowing bank account: 

Bank:	 Nordea Bank Norge ASA 
Postboks 1166 Sentrum, 
N-0107 Oslo 
Norway 

SWLFT/BIC:	 NDEANOKIK 

Account Number: 6024.05.01468 	 e 
_Oe 

IBAN Number:	 N06960240501468 

Account Name:	 Hoyres Hovedorg, Internationai Democrat Union 

Please mark the payment with your Invoice Number: IDU/14168 

MEMBER PARTIES ARE KINDLY ASKED TO ENSURE THAT THEY PAY ALL 
BANK CHARGES WHEN SUBMITTING TRANSFER PAYMENTS 

International Democrat Union 
PB 1536 Vika, N-0117 Oslo, Norway - Tel: +47 2282 9000 - Fax: +47 2282 9080 

Email: 	 \Vebsite:
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Bruseias, 7 de febrero de 2014
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Sr. D. Jose Agripino Maia 
Presidente 
DEMOCRATAS 
BRASIL 

Estimado Sr. Maia: 

Nos piace constatar que su partido ha pagado todas sus cuotas a 
Ia IDC hasta 2013 inclusive, por lo que sólo tiene pendiente de 
pago ia cuota dei afio 2014 cuyo monto es de 20.000 € 
correspondiente a Ia categoria "A" y que le da derecho a 3 voto(s). 

Conociendo su fídeiidad y ei apoyo que su partido brinda a Ia IDC, 
le rogamos pagar su cuota antes dei 15 de rnarzo de2oj4con Ia 
descripción "cuota 2014" seguido dei nombre de su partido y país, 
a ia cuenta bancaria que a continuación le detaliamos: 

1 DC-CDI 
KBC Bank, Rue Wiertz, B-1040 Brussels (Belgium) 
Account number: 424-6109471-43 
SWIFT: KREDBEBB 
IBAN: BE66-424-61 09471-43 

Muy atentamente,

Antonio López Istúriz
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ORGANIDÂCICN GENICCRATA CAISTIANA DE ADERICA 
CHRSTAN DE.ICCRAT GFlCANÇZJ1ION DF ASERICA 
055 Z0C0 TEMCCSATA CAFESTÃ DA .\rE5ICA

Ciudad de México, 18 de 

HON. DIPUTADO 
JOSÉ AGRIPINO MAVA 
PRESIDENTE 
PARTIDO DEMOCRATAS 
BRASIL 
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Muy estimado Presidente: 

Junto con saiudarie afectuosamente, me permito recordarle que, de acuerdo a ias medidas 
financieras aprobadas por ei Comité Directivo ei afio 2012 y ratificadas en ei 200 Congreso de este 
aflo, ei Partido Democratas, que representa, deberá cumpiir con ei pago de ia cuota 2014 durante ei 
primer trimestre dei próximo afio. 

El Acuerdo 1 dei Comité Directivo sei9ala: "Los partidos políticos miembros de ODCA deben 
cancelar ia cuota anual a más tardar ei 31 de marzo dei afio correspondiente". Tal como hemos 
explicado, esta medida tiene por finalidad garantizar un financiamiento básico para ei funcionamiento 
de Ia ODCA para ei afio en desarroiio y tener ia capacidad de poder programar sus actividades. 

Por esta razón, ai finalizar ei ejercicio dei afio 2013, le solicito fraternalmente que antes dei 31 
de marzo de 2014 ei Partido Democratas reaiice su contribuclón estatutaria a ia ODCA. 

Cuota 2014	 $ 10,000 USdis. 

Estimado Presidente, como informé en ei pasado Congreso, Ia ODCA requiere de $240,000 
USdis anuales para mantener sus actividades y ias cuotas contribuyen con cerca $70,000 USdIs. 
Como Presidente de ODCA realizo esfuerzos para financiar ia diferencia de $170,000 USdIs, por lo 
que ei cumplimiento a tiempo en ei pago de Ia cuota es muy importante. 

Finalmente, estimado Presidente, a nombre de ODCA y a título personal, agradezco Ia 
diligencia demostrada por usted y sus representantes, Dn. César Maia y Dn. Paulo Gouvêa da Costa, 
durante mi gestión como Presidente de ODCA para cumplir en tiempo y forma con ia cuota anual 
correspondiente ai Partido Democratas de Brasil. 

Reiterándole ei agradecimiento por su apoyo, le saludo con ei gusto de siempre. 

ATENTAMENTE 

ORGANIZACIÓN DEMÕCRATA CRISTIANA DE AMÉRICA
Of. Paseo dela Reforma #136, Piso 5, Oficina A, Torre Azul, Col. Juárez México DF - CP 06600

Tel. Presidencia: (00+52+55) 5546 5234	 Tel. Secretaria Ejecutiva: (00+52+55) 5546 5234
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DEMOCRATAS 

DIRETÓRIO NACIONAL 

INFORMAÇÃO ASEPA/TSE N 2 68/2019 

ITEM IV N 2 12-ANEXO 1 

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

2014 

Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL 

CNPJ n o 01.633.510/0001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente 

acima referido, apresentamos o relatório abaixo, por meio do 

qual buscamos descrever o conjunto das atividades 

desenvolvidas pela 100%MP Consultoria e Produtora 

Ltda.., CNP] 15.648237/0001-50, prestados durante o ano de 

2014.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2014 

a) Roteirização e acompanhamento da produção do 

Programa de 10 minutos (TV e Rádio) para 

veiculação em cadeia nacional durante o Tempo de 

Propaganda Nacional - Bloco do Diretório Nacional 

do Democratas no dia 22/05/2014. 

Encaminhamos, em anexo, para visualização, DVD 

contendo os dois programas de 10 minutos (TV e Rádio). 

Salvador, 08 de maio de 2019. 

José F.aándes'Ar 

SácYo-Gerente
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ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, DVD CONTENDO OS 

PROGRAMAS DA PROPAGANDA NACIONAL GRATUITA DO 

DEMOCRATAS NACIONAL, RÁDIO E TV, VEICULADAS EM 

CADEIA NACIONAL DE RÁDIO E TELEVISÃO NA DATA DE 

2210512014 E PRODUZIDOS PELA EMPRESA ATELIÊ 

PRODUÇÕES LTDA., CNPJ 04.149.42210001-84, PAGOS 

ATRAVÉS DAS NOTAS FISCAIS N°s 0928 DE 0710412014, 0932 

DE 1710412014 E 0969 DE 04/0612014. 

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL 
Senado Federal - Anexo 1 - 26 0 andar - Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil 

(61) 3311-4305/3311-4307
democratas25©democratas.org.br  - www.democratas.org.br
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AyES  RITTo 
CONSULTORIAJURIDICA 

TEMA CENTRAL: O REGIME CONSTITUCIONAL liAS 

REGIÕES METROPOLITANAS	 RaEncJL1 

18 
- A autonomia municipal como o poder de se decidir por uma atuação 

emparceirada com o Estado e como o dever de não ficar na exclusiva 

dependência desse emparceiramento 

NATUREZA DO ESTUDO: PARECER JURÍDICO 

Consulente: o partido político "Democratas - DEM Nacional" 

PARECERISTA: Carlos Ayres Britto

ii



AYRES RITTO 
CONSULTO RIA JURÍDICA 

Parecer Jurídico 

Sumário: 1. O objeto da consulta e do parecer. 2. A	 swo 

19 
dupla matriz constitucional do tema. 3. A primazia

-fi 
da Constituição Federal como base normativa de 

estudo sobre o tema. 4. O contexto federativo em 

que normado o instituto de nome "regiões 

metropolitanas", condicionador da interpretação do 

tema. 5. A interpretação otimizadamente pontual e 

sistêmica do § 3° do art. constitucional-federal de n° 

25, veiculador do instituto das regiões 

metropolitanas. 5.1. O objeto da lei complementar a 

que se refere o § 3° do art. 25 da Constituição 

Federal: criar microrregiões, ou aglomerações 

urbanas, ou ainda regiões metropolitanas como 

fórmulas de atuação estadual regionalizada. 5.2. O 

fim ou objetivo da lei complementar a que se refere 

o mesmo § 3° do art. 25 da Constituição Federal: 

integrar a organização, o planejamento e a execução 

/	
de funções estaduais de interesse municipal comum. 

/	 5.3. O significado constitucional da expressão 

"interesse comum". 5.4. A voluntariedade na 

2
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formação dos instrumentos jurídicos de cooperação 

endofederaliva. 5.5 Regiões metropolitanas em sentido 

objetivo ou como espaço de atividade 	
20 

administrativa estadual direta. Não no sentido  

subjetivo ou como personalização jurídica indireta 

do Estado. 6. Os dois aspectos básicos da 

autonomia municipal em tema de participação de 

cada Município nas políticas públicas estaduais de 

incidência regionalizada ou supralocal. 7. A 

convivência possível entre autonomia municipal e 

criação estadual de regiões metropolitanas. O art. 

241 da Constituição e o vezo de se tomar a parte 

(serviço público) pelo todo (qualquer outra 

competência material alheia). 8. A compatibilidade 

material entre a Constituição do Estado da Bahia e a 

Constituição da República Federativa do Brasil, em 

tema de microrregiões, aglomerações urbanas e 

regiões metropolitanas. 9. A incompatibilidade 

material da LC baiana 41/2014 com a Constituição 

da Bahia e a Constituição do Brasil. lO. Fecho: 

respostas pontuais à quesitação do consulente.
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1. O objeto da consulta e do parecer 

1.1 Para o £m de orientação às suas bancadas parlamentares em todas  
TAM1 SO 

as esferas do Estado Federal brasileiro, o Partido Democratas (DEM) me	 21 
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consulta sobre o tema jurídico das regiões metropolitanas. Mais 

especificamente, me consulta sobre a constitucionalidade da Lei 

Complementar no 41, de 13 de junho de 2014, do Estado da Bahia, tanto em 

face da Constituição Federal quanto da Estadual. Lei que instituiu a Entidade 

Metropolitana de Salvador, nos termos da seguinte ementa: "Cria a Entidade 

Metropolitana da Região Metropolitana de Salvador, dispondo sobre sua 

estrutura de governança e sobre o sistema de planejamento metropolitano, 

institui o Fundo de Mobilidade e de Modicidade Tarifária do Transporte 

Coletivo da Região Metropolitana de Salvador FMTC-RMS, atende o art. 13 

da Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, no âmbito da Região 

Metropolitana de Salvador, autoriza a instituição do Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Salvador - 

FRI\4S e dá outras providências". Donde a seguinte quesitação, balizadora cio 

presente parecer: 

- "A Lei Complementar n° 41, de 13 de junho de 2014, ao reduzir 

significativamente a autonomia dos municípios baianos por ela 

atingidos para organizar e prestar serviços públicos de sua titularidade, 

viola a Constituição Federal e a do Estado da Bahia"?; 

(:; 2	 4
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- 
"A estrutura de governança da Entidade Metropolitana de Salvador, 

ao privilegiar o Estado da Bahia em detrimento dos municípios 

integrantes da região metropolitana, não se mostra ofensiva ao modelo 

federativo estabelecido na Constituição Federal de 1988 e na do Estado 

da Bahia?"; 

- "Não se revela inconstitucional a atribuição de competência exclusiva, 

mesmo que transitória, a entidades estaduais para regular e/ou fiscalizar 

os serviços públicos de titularidade municipal vinculados às funções 

públicas de interesse comum da Região Metropolitana?". 

2. A dupla matriz constitucional do tema 

2.1. Deveras, a consulta bem retrata a dupla matriz constitucional do 

terna que me é centralmente proposto. As regiões metropolitanas tanto se 

encontram explicitamente normadas pela Constituição Federal quanto pela 

Constituição do Estado da Bahia. Eis os respectivos preceitos ou regras de 

Direito Constitucional Positivo: 

1 - Constituição Federal: "Os Estados poderão, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiõeS, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes,

TIM SJP1	 EJT)L 

22 
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para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum" ( 
30 do art. 25); 

II - Constituição do Estado da Bahia: a) "Art. 60 . O Estado divide-

se em Municípios, unidades politicoadmifliStratiVas autônomas, e, para 

fins administrativos, mediante lei complementar, em regiões 

metropolitanas aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum"; 

b) "Art. 10. O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 

como transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continuidade dos serviços transferidos"; c) "Art. Ii. 

Compete ao Estado, além de todos os poderes que não lhe sejam 

vedados pela Constituição Federal: ( ... ) VI - dispor sobre crlaçao, 

incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, instituição de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, limites 

do território estadual e fixação dos municipais". 

2.2. São essas duas Constituições, justamente, os diplomas jurídico-

positivos que passo, em imediata sequência, a tomar como parâmetro de 

controle de validade da lei complementar baiana em causa. Com  primazia, 

L	 6
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lógico, para o exame da Constituição Federal como base para o estudo e o 

parecer que me cabem fazer. 

3. A primazia da Constituição Federal como base normativa de estudo 

sobre o tema 

3.1 Com efeito, cuidando-se de tema assim versado por duas 

Constituições Positivas, uma de índole federal e outra de natureza estadual, a 

primazia como base de estudo só pode ser da primeira. Afinal, é a 

Constituição Federal, tal como originariamente posta, o começo lógico de 

toda a normatividade jurídico-positiva de um Estado soberano (Hans Kelsen). 

Ela que inaugura ou instaura todo o Direito Positivo de uma nação que se 

proclama, com êxito, dono do seu próprio destino jurídico-institucional. Em 

sua redação originária, é a única lei que o Estado não faz, e, no entanto é a lei 

de todas as leis que o Estado faz. "A lei que diz como se tazem as outras leis 

(ragle Achával), por ser a expressão de um poder tão constituinte do Direito 

novo quanto desconstituinte do Direito velho. Isso, ajunte-se, a ponto cie 

dispor sobre os próprios "poderes constituintes" dos Estados-membros, 

como se lê do seguinte dispositivo da Magna Carta de 1988: "Cada 

Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborara a LonstltUiÇaO 

do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição 

Federal, obedecidos os princípios desta" (art. 11 do Ato das Disposições 

7
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Constitucionais Transitórias). E o fato é que o tema das regiões 

metropolitanas, tal como explicitamente normado, o foi pela Constituição  
15A.&L StO	 TC. 

Federal em sua redação originária. Anteriormente, portanto, à Constituição da 	 25 

Bahia.
	 MDZIM 

4.. O contexto federativo em que normado o instituto de nome "regiões 

metropolitanas", condicionador da interpretação do tema 

4.1. Atente-se, porém, para o contexto normativo em que inserido o 

instituto das regiões metropolitanas. Contexto que não é senão o "DA 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO", constitutivo do "TÍTULO ifi" da Lei 

Maior do País. Quero dizer: o ' 3° do art. 25 da Constituição, versante sobre 

regiões metropolitanas, faz parte de uru "CAPÍTULO" (o terceiro) desse 

TÍTULO de n° III. O título, a dispor sobre a organização do Estado. O 

capítulo, normante "DOS ESTADOS FEDERADOS". Aqui, Estados-

membros da Federação brasileira. Ali, a própria Federação do Brasil. Logo, a 

Federação como gênero, cada Estado-membro como espécie. A Federação 

como um todo, os Estados-membros como partes desse todo. A Federação 

como forma do próprio Estado braslleiro em sua globalidade, os Estados-

membros como uma das expressões endógenas dessa globalidade federativa. 

A Federação como sinônimo de Estado Federal do Brasil, cada Estado-

8
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membro como unidade federada ou parte desse condomínio federativo. Este, 

em sua globalidade, a se dotar de personalidade de direito público externo, 

enquanto aquela tipologia de unidade a se nutrir de uma personalidade de 

direito público interno. Pessoa jurídica externa ou soberana versus pessoa 

jurídica interna ou autônoma, então, conforme os conjugados dizeres destes 

dispositivos constitucionais de tomo federal: 

1 - "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissoluvel 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos; 

1 - a soberania: 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político" (Art. 1°); 

II - "A organização político-administrativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição" (art. 18, cabeça); 

C;2
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CONSULTORIA JURÍDICA 

1V - "A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios ( ... )" (art. 
40, cabeça). 

4.2. É justamente esse contexto normativo-COnSdtud0 que não pode 	
27 

deixar de presidir a interpretação do § 
30 do art. 25, há pouco transcrito. As 

coisas se imbricam ou se enlaçam em bases de inspiração, conteúdos e 

finalidades, a exigir do hermeneuta um visual tão inicialmente particularizado 

quanto conclusivamente de conjunto. Itinerário interpretativo que vai do 

dispositivo isolado para o seu entorno institucional e vice-versa. Do particular 

para o geral ou do fragmentado para o infra.gmentado, assim como deste para 

aquele, até o cabal entendimento da vontade objetiva da Constituição, no 

tema. É o que se pode chamar de interpretação otimizadamente pontual e 

sistêmica do Direito. Por isso mesmo que me é imperioso o estudo da 

- natureza e das competências constitucionais dos Municípios igualmente 

brasileiros, dado que são eles: a) as pessoas federadas que, no seu conjunto, 

formam cada Estado-membro da mesma Federação brasileira; b) as realidades 

institucionais passíveis de experimentar em concreto o fenômeno da 

conurbação sob qualquer das formas que interessam para esta investigação 

cognitiva: as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as 

microrregiões. Municípios que também têm a sua particularizada Constituição 

ou Lei Fundamental própria, com o explícito nome de "ici orgânica", a teor 

dos seguintes dispositivos constitucionais federais: 

10
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"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício de mínimo de dez dias, e aprovada por dois
TRWAL JkIO LEiTcLI 

terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos	 28 ( 1 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 

respectivo Estado e os seguintes preceitos 

"Art. 11. ( ... ) 

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à 

Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica 

respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto 

na Constituição Federal e na Constituição Estadual" (aqui, Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT). 

S. A interpretação otimiadamente pontual e sistêmica do S 3° do art, 

constitucional-federal de n° 25, veiculador do instituto das regiões 

metropolitanas 

5.1. O objeto da lei complementar a que se refere o § 3° do art. 25 

da Constituição Federal: criar microrregiões, ou aglomerações 

urbanas, ou ainda regiões metropolitanas como fórmulas de 

atuação estadual regionalizada 

11
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5.1.1. Reproduzo o inteiro teor do 30 do art. 125 da Constituição 

Federal: "Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum". Que diz 

ele?

1 - primeiro, que os Estados-membros da Federação brasileira poderão 

se valer de lei complementar para agrupar Municípios sob a forma de: 

a) regiões metropolitanas; b) aglomerações urbanas; c) rnicrorregiões. 

Estas últimas, tipificadas pela sua menor compleição ou tamanho 

geográfico-populacional, mas factualmente unificadas pela relevância 

desse ou daquele aspecto da vida gregária (aspecto dominantemente 

ambiental, ou econômico, ou de segurança pública, etc), embora cada 

uma delas permaneça com sua característica central de pessoa 

plurifinalista, como é próprio de toda e qualquer entidade política e 

administrativa a um só tempo (ente federado, portanto). As 

aglomerações urbanas, a se caracterizar pelo seu concreto porte 

geográfico-populacional médio, tendo por principal fator de unidade o 

pluralismo cultural em si da vida urbana; quer dizer, cuida-se de 

aglomerações citadinas com suas naturais finalidades plúrimas e que 

ficam empiricamente situadas entre as microrregiões e aquelas de 

G Z 12
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compleição mais avantajada, que são, justamente, as regiões 

metropolitanas. Metropolitanas - aclare-se ainda mais -, no
TL 5W 

sentido coloquial do termo: a cidade maior de uma região e as 	 30 

que se lhe agregam para compor um só núcleo urbano em 

concreto. Cidade maior e todas as que formam com ela, no plano dos 

fatos, ua mais complexa unidade de vida institucional multitudinária ou 

plurifinalista: escolas, saúde e segurança públicas, economia, trânsito, 

meio-ambiente, habitação, uso, parcelamento e ocupação do solo 

urbano, transportes coletivos, lazer, recursos hídricos e saneamento 

básico (aqui embutidas as atividades de coleta de água potável, seu 

tratamento e abastecimento da população), notadamente. Como ensina 

Michel Temer, "A idéia de Região Metropolitana deriva da conurbação. 

As áreas urbanas vão-se aglomerando em torno de um Município 

maior, eliminando as áreas rurais e fazendo surgir, entre os Municípios, 

área urbana única (..•)1• Digo eu: o tempo vai interpenetrando áreas 

urbanas de determinados Municípios, indiferente à configuração 

jurídica de cada qual deles, de forma a regionalizar a vida em concreto 

dos respectivos munícipes. É o fenômeno da regionalização infraestadíaI 

a que o Magno Texto Federal se refere com os nomes, justamente, de 

microrregiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Nomes 

jurídicos para uma precedente realidade empírica; 

1 Em "Elementos de Direito Constitucional", T edição, revista e ampliada, Malheiros Editores, p.1 14. 

?— 13



AYRFs BRITTO 
CON SI) LTO RIA J U RÍD CA 

II — depois disso, e seja qual for a modalidade de agrupamento 

geográfico-populacional (microrregiões, aglomerações urbanas, ou
íP 

regiões metropolitanas), o objeto da lei é reunir Municípios 	 31 

limítrofes; isto é, englobar Municípios viinbos de porta, na 

acepção mais radical da contiguidade fisica: o toque empírico ou 

o concreto roçar das respectivas fronteiras. Sendo assim, cada qual 

das três formas de agrupamento municipal é constitutiva de unidade 

geográfico-populacional mais que local e menos que estadual. Mais 

que uma cidade ou mesmo todo um Município, porém menos que o 

Estado-membro inteiro. Cada Município, no entanto, com sua 

inconfundível personalidade jurídica e subdividido cm sede ou cidade, 

bairros e distritos, conforme o disposto no inciso W do art. 20, inciso 

XIII do art. 29 e inciso IV do art. 30, todos da Constituição Federa12; 

5.1.2. Essa a pedra de loque ou a chave de abóbada da arquitetura em que se 

traduz a conurbação de que fala o § 30 do art. 25 da Constituição: cada 

Município conurbado prossegue ele mesmo como entidade federada. Pessoa 

político-administrativa de direito público interno, a ter por âmbito espacial de 

2 Confira-se: "Arr. 20. São bens da União: (...) IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros 
países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de 
Municípios, excctO aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no 
art. 26, II;(Kedaçâo dada pela Emenda Constitucional n°46, de 2005)" 
"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez 
dias, e aprovada por dois terços doa membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 
princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
(...) III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia l' de aneiro do ano subseqüente ao da eleição"; 
"Art. 30. Compete aos Municípios: (...) IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual";	

14
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incidência das suas normas jurídicas o seu originário território e as pessoas 

nele residentes (seus munícipes). Não assim para o Estado-membro em que 

aloc:ados, juridicamente, os Municípios em concreto estado de conurbação. É 

o que demonstro, em imediata sequência, mas deixando de logo assentado que 

uma coisa é a conurbação de fato ou no concreto plano geográfico-

populacional; outra, a formatação jurídica desse empírico estado de coisas. 

Recolocando a ideia: o Estado apanha esse concreto estado de conurbação 

para o fim de conferir às suas políticas públicas (dele, Estado) uma dimensão 

regionalizada ou supralocal. Não para refundir ou reformatar a própria 

natureza jurídica de cada Município conurbado. Exatamente como sucede 

com as "Regiões" de que trata a Seção IV do Capítulo VII do TITULO 111 da 

Constituição Federal. Regiões que estão para a União assim como as 

conurbações municipais estão para os Estados-membros, na acepção aqui 

dogmaticamente sustentada: áreas de incidência regionalizada das 

políticas públicas da pessoa estatal que as institui. Veja-se: 

"Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua açao em um 

mesmo complexo geocconômico e social, visando a seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais" (caput do art. 

43).

(^ z
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5.2. O fim ou objetivo da lei complementar a que se refere o 

mesmo § 
30 do art. 25 da Constituição Federal: integrar a 

organização, o planejamento e a execução de funções estaduais 

de interesse municipal comum 

5.2.1 Retorno ao objeto da lei para confirmar que ele reside é na criação 

de qualquer das três formas de agrupamento de comunas ou Municípios 

limítrofes. Isto com o fim de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções público-estaduais de interesse municipal comum. 

Repito: funções que ao Estado cabe desempenhar, mas de interesse 

comum a Municípios conurbados. Já o vocábulo "integrar", seu real 

significado é de unir ou juntar ou compor a organização, o planejamento e a 

execução de políticas público-administrativas dele, Estado-membro. Políticas 

públicas de um só Estado-membro, com a peculiaridade de incidir sobre a 

realidade populacional-geográfica de qualquer daquelas três formas de 

agrupamento municipal ("conurbação", vem-se dizendo). Uma só lei estadual 

de integração, ao lado de cada lei municipal: a) sobre organização, 

planejamento e execução de funções públicas de natureza apenas local; b) 

sobre organização, planejamento e execução de funções públicas panfiderativas, 

porque alocadas na competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e deles próprios, Municípios, nos termos do art. 24 da Constituição 

16
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F .der 3. A traduzir que todo Município também pode atuar em 

conjunto com outro Município, sem passar pela pessoa Jurulica tia 

União ou então do próprio Estado. Assim como pode emparcern*i-s 

com o Estado a que juridicamente pertença e ainda por forma direta 

com a União, sem pedir licença federativa a quem quer que seja. Se se 

prefere dizer: 

1 - cada Município tem a sua lei ou as suas leis de organização, 

planejamento e execução de funções públicas de caráter exclusivamente 

local. E que, se a função ou competência material é exclusivamente 

local, só o Município pode dispor legislativamente sobre ela, à face do 

Cota redação é esta: "Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrcntcmeflte 

sobre: 
1 - di, cito t,ibutáriø, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

LI - orçamento; 
111 - juntas comerciais; 
1V - custas dos serviços forenses; 
V - produção e consumo; 
Vi - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 

meio ambiente e controle da poluição; 
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turís tico e paisagístico; 
IX - educação, cultura, ensino e desporto; 
X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; 
XI procedimentos em matéria processual; 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 
XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; 
XIV proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; 
XV - proteção à infância e à juventude 
XV! - organização, garanrias, direitos e deveres das polícias civis. 
§ 1' - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2° - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos 

Estados. § 3° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para 

atender a suas peculixeidades. 
§ 4° - A supervcniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 

contiáriO"-

17
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q ie se contem no seguinte preceito constitucional: "Art.30. Compete 

aos Municípios: 1 - legislar sobre assuntos de intercssc local";  
5L	 1EJTCL 

li - sem embargo, como o Estado não é senão a soma dos seus	
35 

próprios Municípios (tanto quanto a União é o somatório do 

Distrito Federal e dos Estados), também é claro que suas 

políticas públicas estaduais mesmas se dão é no território e 

perante a população de tais comunas. Não de Municípios de outro 

Estado. Ele, Estado-membro da Federação brasileira, a cotidianamente 

legislar sobre o seu próprio modo de atuação em cada qual das suas 

comunas, pois sem elas não sobra nada para ele. Nem para se 

constituir juridicamente nem para atuar por qualquer dos seus três 

-odcrcs, ou por seu Ministério Público, ou por seu Tribunal de Contas 

(sabido que os Tribunais de Contas e o Ministério Público não se 

incluem na ossatura ou estrutura orgânica de nenhum dos Poderes 

estatais). Daí que todo Estado-membro se dote de uma política pública 

para cada qual dos seus Municípios. Mas se ele mesmo preferir unia 

política pública para qualquer das três formas de agrupamento 

comuna! (microrregiôes, aglomerações urbanas, ou regiões 

metropolitanas), fica habilitado a fazê-lo. Simples opção 

legislativa por um agir regionalizado. O que se dá, precisamente, 

por lei complementar que integre a organização, o planejamento e a 

2	 18
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execução de que Dc políticas públicas ou competência s inaierii 

funções que ele, Estado, venha a categorizar como cie interesse de mais 

de um dos seus Municípios; ou sela, funções públicas estaduais, sim, 

mas de interesse comum aos Municípios agiupados, Po' ici 

complementar estadual, em microrregiões, aglomerações 

urbanas ou regiões metropolitanas. Sem nenhum prejuízo das 

políticas simplesmente locais, porquanto situadas , na esfera de poder de 

cada Município. Assim como sem incorrer, ele, Estado, na proibição do 

tratamento discriminatório a que se refere a parte final do inciso III do 

art. 19 da Constituição Federal ("criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si"), pois, em última análise, estará empenhado na 

redução das desigualdades sociais e regionais de que trata a segunda 

parte do inciso III do art. 30 do mesmo Código Supremo do I-'als, a 

saber: 

"erradicar a pobreza e a marginalizaçao e reduzir as ciesiguaidades 

sociais e legiOtIais". 

2. O aignificndo conti 'nl hi preo "interesse comun 

5.3.1 Quanto ao significado constitucional do fraseado "funções de 

interesse comum", bem, aqui, é preciso fazer uma fundamental distinção. 

19
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Distinção entre: a) o que a própria Constituição já enumera como da 

competência material conjunta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
soq 

dos Municípios ("competência comum", fala o capnl do art. 23), como,	 Fk	 37 

ilustrativamente: "conservar o patrimônio público", "cuidar da saúde e 

assistência pública", "proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas", "preservar as florestas, a fauna e a flora", "fomentar 

a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar", "promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico", "estabelecer e implantar política de 

educação para a segurança do trânsito"; b) o que a lei complementar estadual 

vier a especificar de tais competências materiais de índole diretamente 

constitucional-federal como a parte que lhe cabe regrar nesse condomínio, 

que é a parte de cada Estado-membro mesmo, porém assim legislativamente 

qualificada como de agrupada incidência municipal (porquanto referente a 

interesses de uma microrregião, ou de uma aglomeração urbana, ou ainda de 

uma região metropolitana). Pelo que: 

1 - "funções públicas", ali no § 3° do art. 25 da Constituição 

Federal, são aquelas competências materiais ou políticas públicas 

panfederativas que o Estado-membro passa a qualificar, mediante 

lei complementar, como do seu poder-dever de aplicabilidade 

municipalmente agrupada. Regionalizada. Aplicabilidade supralocal, 

20
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destarte, sem prejuízo de continuar atuando em cada Município de per 

se, no exercício de suas competências materiais de titularidade  
TIL 5UPRO 

igualmente panfederativa, ou até mesmo privativa (as chamadas	 38 

competências administrativas residuais, conferidas a todo Estado- 

membro pelo § l desse mesmo art. 25, assim vernacularmente posto: 

"São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição"); 

II - tratando-se de competências materiais comuns a todos os entes 

federados do Brasil, nada impede - e até se faz peculiarmente 

consentâneo com o princípio da "eficiência" (artigo constitucional de 

n° 37, cabeça) - que elas sejam desempenhadas também em comum. 

Mas desempenhadas em comum, frise-se, por voluntário acerto 

de vontades entre partes. Por espontâneo ou desverIica/iado ato de 

"colaboração" de cada unidade federada envolvida, segundo, aliás: a) os 

seguintes dizeres do parágrafo único do citado art. 23: "Leis 

complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio 

do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional" ("bem-estar 

em âmbito nacional", aqui, pela participação da pessoa jurídica da 

União nesse domínio de atuação emparceirada com qualquer das três 

remanescentes categorias de entes federados, ou com todas elas); b) a 
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redação que a Emenda n° 19/98 conferiu ao art. 241 da Constituição 

Federal, no âmbito mas restrito dos serviços públicos, nestes precisos 	
i wto 

termos: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 	 39

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos". Despontando claro que vocábulos e fraseados do 

tipo "cooperação", "consórcios públicos", "convênios de 

cooperação" e "gestão associada" só podem significar 

participação voluntária na execução de tais funções-

competências comuns. Remanescendo sempre para cada Município, 

já no campo da legiferação de ordem formal e material, o poder de 

"suplementar a legislação federal e a estadual no que couber" (inciso II 

do art. 30 da Lei Fundamental da República). Como também é de se 

ressalvar que certos deveres estatais são de obrigatório cumprimento 

interfederativo, mas isso porque a própria Constituição assim 

prescreveu. Refiro-me, em especial, às ações e aos serviços de 

relevância pública da saúde, da educação e da assistência social, 

regrados por esta forma: a) "A lei definirá os critérios de transferência 

de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social 
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da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos 

Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de 

recursos" ( 10 do art. 195); b) "Lei federal disporá sobre o regime 

jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos 

de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de 

saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos 

termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido 

piso salarial" ( 5° do art. 198); c) "A União organizará o sistema federal 

de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função 

redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 

oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 

mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios" ( 1° do art. 211). Ainda assim, a 

Constituição não deixou de preservar o regime do acordo de vontades 

entre partes, cuidando-se de matéria educacional, como se vê do 

seguinte dispositivo: a) "A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino" (art. 211, capIi)4. 

Geraldo Ataliba, de saudosa	 ória, colocava ênfase nessa voluntáraa participação dos Municípios em
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5.4. A voluntariedade na formação dos instrumentos jurídicos de 	 itr ELEJTCÍ 

cooperação endofederat:va
	 Fk	 41 

5.4.1. Essa característica central da voluntariedade na celebração dos 

acordos andofederados é, em rigor de direito, exigência da própria autonomia de 

cada pessoa de natureza político-administrativa interna. Autonomia como 

vocábulo significante de governo próprio ou de si mesmo (em grego, autos 

significa próprio e nomos, governo), por dois bem vincados aspectos: 

1 - o de governo eleito pelo próprio povo dessa ou daquela unidade 

federada, entendendo-se como governo o somatório da chefia do Poder 

Executivo e dos cargos de natureza parlamentar; 

1 - o de governo dos seus próprios negócios legislativos e executivos. 

Aqui, poder de autoadministração. Ali, poder de autolegislação. Logo, 

poder como capacidade de sua autodeterminar normativamente e de se 

autoconduzjr administrativamente. 

5.4.2. Noutro modo de dizer as coisas, a autonomia de cada pessoa 

federada brasileira é para que uma entidade de base não se dobre ao 

voluntarismo ou à prepotência de uma entidade de cúpula (a Democracia, por 

atividades públicas de titularidade comum às diversas categorias de pessoas federadas, como se vê da sua obra 
"Lei Complementar na Constituição-, p. 93.
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ser um poder que vem de baixo para cima, e não de cima para baixo, tem essa 

característica do prestigio das bases e da limitação das cúpulas). Autonomia 

recíproca ou de uma pessoa federada perante a outra (desvertica1i .ada ou 

igualitária, portanto). Autonomia do Distrito Federal e dos Estados-membros 

perante a União, assim como dos Municípios perante os Estados-membros. É 

autonomia como elemento conceitual dela própria, Federação. Autonomia 

como uru dos elementos conceituais do regime federativo, em verdade, 

porque o segundo elemento é a indissolubilidade. Esta, veiculada pelo capnt do 

art. 10 da Constituição. Aquela, pelo artigo igualmente constitucional de n° 18. 

Os dois anéis de saturno do Estado Federal brasileiro, permito-me a metáfora. 

Dando-se que a autonomia está para cada unidade federada assim como a 

independência está para cada Poder orgânico de toda unidade federada 

mesma. Tudo é calibrado sistema de freios e contrcipesos. Mais ainda, a 

autonomia está para cada unidade federada assim como a liberdade está para o 

indivíduo, no seguinte sentido: "ninguém poderá ser compelido a associar-se 

ou a permanecer associado" (inciso XX do art. 
50 da CF). Vale dizer, a 

liberdade do indivíduo não deriva da participação nessa ou naquela associação, 

mas justo o contrário: a participação nessa ou naquela associação é que deriva 

da liberdade do indivíduo. Não sou livre porque participo, mas participo 

porque sou livre. Ao contrário do que vigorava no antigo mundo grego, em 

"Poder ascendente", e nào descendente, como se referia Norberto Bobbio ao movimento ou à própria 

dinimica do poder democrático, em seu livro 'O Futuro da Democracia". 
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que a liberdade individual não era a causa da participaçãocidadã, mas a 

participaçãocjdadã é que se punha como a causa da liberdade individual. 	
TLL 

Época de total prevalência da cidadania sobre a individualidade, a ponto de 

Péricles (495-429 a.C. ) dizer que "todo aquele que se vangloria de apenas 

cuidar dos seus próprios negócios não é alguém que apenas cuida dos seus 

próprios negócios, mas um inútil" 6. Compreensão das coisas que se atualizou 

para possibilitar a otiniizada convivência da liberdade c da cidadania, tanto 

quanto da autonomia municipal com o instituto das regiões metropolitanas. 

S.S. Regiões metropolitanas em sentido objetivo ou como espaço 

de atividade administrativa estadual direta. Não no sentido 

subjetivo ou como personalização jurídica indireta do Estado 

5.5.1. Quanto a saber se a Constituição falou das três formas de 

agregação urbana como personalização jurídica autônoma, ou então cm 

sentido tão-somente objetivo, meu entendimento é de que foi sob esta 

última formatação. A comparação com o prefalado artigo constitucional 

de no. 43 ajuda a escorreita intelecção da matéria. É que, em tema de 

agrupamento de Estados-membros para formar regiões administrativas, 

a Constituição falou, sim, da "composição de organismos regionais que 

Discurso de Pérjds em 431 a.C. aos sobreviventes da Guerra do Peloponeso. 
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executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos 

nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados, 

juntamente com estes". Por que o fez? Porque os Estados-membros 

participam da formação da vontade legislativa da União, via 

Senado Federal (Constituição, cabeça do art. 46, verbi.r. "O Senado 

Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, 

eleitos segundo o princípio majoritário"). Desatando daí a proposição 

de que a jurídica atuação regionalizada ou supraesladual da União por 

interposta pessoa administrativa conta com o consentimento formal 

dos próprios Estados. O que não se deu com o § 
30 do art. 25 da 

mesma Constituição Federal, que, acerca da atuação do Estado 

em Municípios factuahnente conurbados, não fez a menor alusão 

a organismos regionais. Silêncio que me parece do tipo eloquente, 

sabido que as unidades municipais brasileiras não participam da 

formação legislativa dos respectivos Estados-membros. Não têm, na 

matéria, como dar o seu prévio e formal assentimento para o agir 

administrativamente personalizado dos Estados-membros a que se 

vinculem juridicamente. Certamente por isso, o mesmo 

constitucionalista Michel Temer venha disseminando o correto juízo de 

que "a região metropolitana não é dotada de personalidade. Com  este 

dizer fica afastada a idéia de governo próprio ou, mesmo, de 
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administração própria. Não é pessoa política nem administrativa. Não é 

centro personalizado. Não é organismo. É órgão". É mero espaço
TRL	 £11M. 

geográfico-populacional de atuação regionalizada ou supralocal do 	 45 

Estado, penso eu. 

5.5.2. Mas ainda que assim não fosse - vale dizer: ainda que os 

Estados pudessem	 personalizar administrativamente	 o seu	 agir 

supralocal ou regionalizado, não lhes seria dado fazer por modo

verticalizado. De cima para baixo. Não lhes seria dado o poder de 

obrigar os Municípios conurbados: primeiro, a transferir para o ente 

estadual de Administração Indireta as competências que lhes sejam 

próprias; segundo, a submeter servilmente suas políticas públicas locais 

às políticas públicas do Estado assim indireta ou descentralizadamente 

atuante sobre qualquer das formas de agrupamento municipal. Equivale 

a afirmar: assim como o Estado-membro não pode, por si mesmo 

(agindo centralizada ou diretamente, portanto) avocar 

competência municipal ou impor acordos de vontades entre as 

duas modalidades de pessoa federada, com mais razão não pode 

por interposto desmembramento administrativo personalizado 

dele, Estado-membro. Tal absurda pretensão colidiria com o 

Cprjflcípj constitucional da autonomia de cada Município, garantida, 
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por sinal, com o mecanismo da intervenção federal. Intervenção assim 

normada pela Constituição de 1988: 

"Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito
	

E 
Federal, exceto para: 

1-(  

VII— assegurar a observância dos seguintes princípios: 

a) ( ... ) 

d) autonomia municipal". 

6. Os dois aspectos básicos da autonomia municipal em tema de 

participação de cada Município nas políticas públicas estaduais de 

incidência regionalizada ou supralocal 

6.1. Prossigo neste focado exame da Constituição Federal com a 

asserção de que o instituto da autonomia municipal é robusto o suficiente 

para, na matéria, significar: a) o poder que tem cada Município brasileiro para, 

livremente, se emparceirar com o Estado-membro de que faça parte, ainda 

que esse Estado-membro pudesse cumprir a sua parte do acordo por via 

personalizadamente indireta; b) o dever de não ficar na exclusiva dependência 
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desse emparceiramento quanto à sua jurídica parcela de interesse local; ou 

seja, dever de permanecer na cura do quanto de local se contenha no 

interesse comum aos Municípios em estado de conurbação. O que 

implica reconhecer a cada qual das pessoas municipais o poder-dever de não 

se demitir jamais do que lhe cabe constitucionalmente prover para o seu 

específico território e população. Espécie de um olho no padre e outro na missa, 

para que eventual colapso das políticas públicas regionais do Estado não 

signifique o dobre de sinos dos interesses que a ele, Município, foram confiados 

diretamente pela Constituição Federal. 

6.2. É o que se dá no âmbito da relação Estado-União, em matéria de 

regiões administrativas. A colaboração do Estado-membro a não significar 

jamais apeamento das respectivas competências, pois não há confundir o atuar 

regionalizado da União com o escape ou a transferência total de 

responsabilidade da pessoa jurídica populacional e geograficamente menor 

para a pessoa jurídica maior. Menos ainda o formal e voluntário 

emparceiramento como fórmula canhestra, espúria e até autoritária de 

avocação das competências da pessoa jurídica de base pela pessoa jurídica de 

cúpula (perante a União, pessoa jurídica de base é todo Estado-membro, ao 

lado do Distrito Federal). Desvio de finalidade tanto mais intolerável quanto 

essa avocação de competências ocorra por interposta pessoa administrativa. O 

meramente legal-administrativo a submeter a si o constitucional-político. 
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Pouco importando se por modo unilateral, ou pusilanememente consensual. 

Pra não dizer irresponsavelmente consensual. Numa palavra, e ainda uma vez  
si UP9J 

em linguagem metafórica, nenhuma pessoa federada pode apostar as suas fichas 	 Fk	 48 

todas em outra. Tem que permanecer vigilante para, ainda que parcial ou então
	 ti 

supletivamente, suprir eventual paralisia operacional do seu co-obrigado no 

desempenho de funções que, embora da competência dos Estados, são do 

interesse comum dos Municípios em concreto estado de conurbação. A 

menos que transfira de vez esse ou aquele serviço público municipal ü não 

competência ou atividade de outra natureza -, para o Estado-membro de que 

faça parte, valendo-se, para tanto, dos termos cm que redigido o art. 241 da 

Constituição Federal. Dispositivo de cujo sentido e alcance dou meu 

testemunho intelectual já a partir do capítulo entrante. 

7..A convivência possível entre autonomia municipal e criação estadual 

de regiões metropolitanas. O art. 241 da Constituição e o vezo de se 

tomar a parte (serviço público) pelo todo (qualquer outra competência 

material alheia) 

7.1. Esse poder-dever em que a autonomia municipal consiste é a única 

fórmula altaneira - porque autêntica - de conciliação entre ela própria e o 

concreto proceder das duas tipologias de pessoas federadas em regime de
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colaboração administrativa. Donde o reportado art. 241 da Constituição 

enunciar: "A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios  
SO ÍLE)L 

disciplinarão, por meio de lei os consórcios e os convênios de cooperação l:- 49 

entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 	 1	 cnr 

bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos". Consórcios e 

convênios entre os entes federados, repito, a significar o encontro de duas 

autonomias políticas ou de autogoverno. Duas categorias de pessoas político~ 

administrativas, duas Administrações Diretas ou Centralizadas. Uma ao lado 

da outra, cada qual com sua personalidade jurídica encarnada na respectiva 

pessoa federada. É ainda dizer: o Estado a comparecer por si mesmo às 

relações bi e plurilaterais (os órgãos de Administração Direta ou Centralizada 

são órgãos de uma só pessoa jurídica) e os Municípios também por si mesmos 

a comparecer a essas mesmas relações de direito, porquanto à margem dos 

seus personalizados desmembramentos administrativos. 

7.2. A tese contrária suscitaria perguntas sem respostas no próprio 

sistema de comandos constitucionais, como as seguintes: 

1 - em que momento esse art. 241, ao falar de "gestão associada" ou 

endofederativa, requesta a criação de pessoas estatais simplesmente 

administrativas ou de Administração Indireta? Em nenhum, respondo. 

Pior: em que momento falou de personalização jurídica dos próprios 
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consórcios públicos ou exclusivamente estatais, como, atecnicamente, 

fez o ata. 6° da Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005 v? Convênios 

e consórcios públicos a se constituir em pessoas estatais? Nenhum, 

tenho que repetir. Convênios e consórcios, além do mais, 

constitucionalmente referidos como instrumentos de gestão pública 

associada, sim, mas no exclusivo tema dos serviços públicos. 

Somente serviços públicos, ou, por generosa interpretação 

jurídica, aos serviços e ações de relevância pública da saúde (CF, 

1" do art. 1998). 
Nenhuma outra atividade ou competência material-

administrativa, porque, senão, a Magna Carta Federal não falaria de 

coisas corno "transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos". 

Como, pois, tomar a parte pelo todo? Mais: convênios e consórcios 

públicos a ser objeto de lei formal e material, legal, sem dúvida, mas lei 

de cada qual dos entes federados. Não de um ente para o outro, 

impositivamente; 

7 "Art. 62- O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 
1 - de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação 

do protocolo de intenções; 

II - de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 
§ Is O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta 

de todos os entes da Federação consorciados. 
§ 25 No caso de se revestir de personalidade jurídica de direito privado, o consórcio público observará as 

normas de direito público no que concerne à realização de licitação, celebração de contratos, prestação de 
contas e admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". 

8 
"As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas".

I51&L iüPÇRm E1ãJL 
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II - nesse ritmo argumentativo, como entender que a expressão 

constitucional "gestão associada" signifique algo distinto de 

gerenciamento conjunto ou co-gestão dos próprios entes 	 51 

federados para assumir o bizarro sentido de personalizada 

associação ou sociedade pública? Associação ou sociedade 

pública juridicamente instituída pelos próprios convênios ou 

consórcios? O mecanismo formal de colaboração entre partes 

(convênios e consórcios públicos) a se transmutar em pessoa 

jurídica englobante das partes mesmas? Em pessoa jurídica e todo 

o feixe dos seus órgãos internos? Pessoa jurídica inteiramente diversa 

daquelas enumeradas pelos incisos XIX e XX do art. 37 da 

Constituição como as únicas passíveis de integrar "A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...)"? Enumeração 

constitucional que não vai além das aurrgni sMesas 

públicas, sociedades de economia mista e respectivas subsidiárias? 

Todas criadas (autarquias) ou então constituídas por autorização de lei 

específica (as outras quatro entidades, nos termos dos incisos XIX e 

XX desse emblemático art. 37), e nunca por convênios ou consórcios? 

Convênios e consórcios públicos, enfim, a se ombrear a tal lei específica 

e assim criar entes administrativos englobantes de entes políticos? Por 
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conseguinte, os entes políticos não mais a englobar entes 

administrativos, mas justamente o contrário? As pessoas federadas a se 

pôr como a longa manus de suas personalizadas criaturas administrativas, 

-	 passando, então, de pessoas centrais a pessoas periféricas? De principais 

a acessórias? Certamente que não, é a resposta para todas essas 

perguntas. 

8. .A compatibilidade material entre a Constituição do Estado da Bahia 

e a Constituição da República Federativa do Brasil, em tema de 

lxii crorregiões, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas 

8.1. Passo ao exame da Constituição do Estado da Bahia para dizer que 

ela) agora sim, versa o tema da conurbação cm sintonia material com a 

Constituição Federal. Explico tal compatibilidade normativa por esta forma: 

1 - ao prescrever que "O Estado divide-se em Municípios, unidades 

politico -administrativas autônomas, e, para fins administrativos, 

mediante lei complementar, em regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios 

limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de 

funções públicas de interesse comum", o art. 6° da Constituição baiana 

nada mais fez que enunciar, corretamente: a) que o Estado da Bahia se 

c;;	 35
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compõe das unidades POlíticO~administrativas que são os seus 

Municípios; b) que tais unidades, de natureza jurídica federada, são 

dotadas do poder da autonomia em face de qualquer outro ente 

federativo, inclusive o próprio Estado da Bahia; c) que tal divisão 

Populacional-geográfica é passível de reformatação para incorporar, 

mediante lei complementar e para fins exclusivamente administrativos, 

as figuras das microrregíões, das aglomerações urbanas e das regiões 

metropolitanas; d) que todas essas unidades exclusivamente 

administrativas hão de ser formadas por Municípios limítrofes do 

mesmo Estado; e) que a lei complementar em causa terá por objeto 

integrar a organização, o planejamento e a execução das funções 

administrativas do próprio Estado baiano, porém peculiarizadas por sua 

incidência popUlacionai.geográflca regionalizada. Explicável, essa 

regionalização operativa, pelo fato de que as competências 

administrativas do Estado são do interesse comum dos Municípios em 

concreto estado de conurbação. Tudo a homenagear as disposições da 

Constituição Federal, por via de consequência; 

II— ao dizer que "O Estado e os Municípios disciplinarão por meio de 

lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 

como transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
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essenciais à continuidade dos serviços transferidos" (art. 10), que fez a 

mesma Constituição do Estado da Bahia? Limitou-se a reproduzir a 

estrutura vernacular do art. 241 da Constituição Federal, apenas 

deixando de mencionar a União e o Distrito Federal. No que agiu 

acertadamente, pois o que lhe cabia era mesmo dispor, na matéria, 

sobre as relações jurídicas entre o Estado e seus Municípios. Nada mais, 

portanto, a comentar sobre esse preceito, senão que ele é em tudo e por 

tudo rimado com a Constituição Federal; 

III - finalmente, o art. Ii dessa mesmíssima Constituição Estadual 

repetiu, pelo seu caput a) a fórmula constitucional federal de que aos 

Estados-membros o que assiste é a dtularidade das chamadas 

competências residuais; b) pelo inciso VI desse art. li , que ao Estado 

da Bahia cabia "dispor sobre criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de Municípios, instituição de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, limites do território estadual e 

fixação dos munidpais". Com o que, no tema que se faz objeto do 

presente estudo, também se restringiu a reeditar o texto federal. Ainda 

uma vez, por conseguinte, nada a registrar que não seja a 

compatibilidade entre as duas ordens normativo-constitucionais: a 

ordem nacional e a ordem estadual. 

37
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8.2. Ajunto: convergentemente com a Magna Carta Federal, os citados 

dispositivos da Constituição da Bahia silenciaram quanto à criação de 

personalizadas estruturas administrativas para articular a organização, o 

planejamento e a execução das funções estaduais de interesse comum a 

qualquer das três encarecidas formas de conurbação: as microrregiões, as 

aglomerações urbanas e as regiões metropolitanas. Mas se trata do referido 

JJi cio eloquente, a meu pensar, devido a que os entes federados 

municipais envolvidos na trama de uma concreta conurbação não têm como 

participar de uma formação de vontade legislativa estadual de que dependeria 

a personalizada atuação administrativa do Estado, no tema. Ao contrário do 

que fez a Constituição Federal, remarco, em tema de regiões administrativas 

enquanto espaço pluriestadual ou supraestadual de articulada atuação da União 

(art. 43 e seu 1', já comentados). 

9. A incompatibilidade material da LC baiana 41/2014 com a 

Constituição da Bahia e a Constituição do Brasil. 

9.1. Igual sorte não assiste à Lei Complementar baiana 41/2014, nesse 

plano da compatibilidade vertical ou material com o Magno Texto de 1988. 

Nem com o Magno Texto Federal nem com a própria Constituição do Estado 

da Bahia, por consequência. É que o diploma legal-complementar parte de 
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premissas equivocadas, como a de supor que um Estado-membro detenha o 

poder de obrigar os Municípios conurbados: a) a transferir para uma pessoa 

estadual de Administração Indireta as competências que lhes sejam próprias 

(no fundo, uma avocação); b) a submeter servilmente suas políticas públicas 

locais às políticas públicas do Estado assim indireta ou descentralizadafliente 

atuante sobre qualquer das formas de agrupamento municipal. Esquecido de 

que, assim como o Estado-membro não pode, por si mesmo (agindo 

centralizada ou diretamente, portanto) avocar competência municipal 

ou impor acordos de vontades entre as duas modalidades de pessoa 

federada, com mais razão não pode por interposto desmembramento 

administrativo personalizado dele, Estado-membro. Quanto mais que, 

na matéria, não é cabível a institucionalização desse desmembramento 

administrativo personalizado, como reiteradamente dito nestes escritos 

de Direito Constitucional. 

9.2. Essa equivocada interpretação do condomínio federativo que vige 

na ordem constitucional brasileira é que leva a LC 41/2014 a falar até mesmo 

de "estrutura de governança" (inciso 1 do seu art. l, negritos à parte) como 

elemento conceitual da "Entidade Metropolitana da Região Metropolitana de 

Salvador". Entidade criada pelo caput do art. 2°, sob a forma de "autarquia 

iniragovernamental de regime especial, com caráter deliberativo e normativo 

personalidade jurídica de direito público" (sem negrito na redação original, 

39
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torno a ressalvar). Como se uma pessoa jurídica de Administração Indireta ou 

Descentralizada pudesse: a) deter o status jurídico de segmento governamental 

do Poder Executivo; b) revestir-se do poder de inovar primariamente a 

Orclen-i Jurídica brasileira, que é o poder de aplicar primariamente a 

Constituição Federal 
Resultado: em apenas dois dispositivos, duas rotas 

de colisão frontal com a Magna Carta Federal, porquanto: 

1— pessoa governamental é exclusivamente aquela que mantém relações 

jurídicas primárias no interior da mesma Ordem Jurídica, entendendo-

se como 
relações jurídicas primárias as entretecidas entre governantes e 

governados e entre uma autoridade de governo e outra. Sendo que 

pessoa governamental é a que se integra na estrutura da Federação 

brasileira como parte elementar dela. A que se dota de personalidade 

jurídica de ente federativo, então, fundada na ideia de povo, território e 

governo próprios. Se se prefere dizer, pessoa jurídica de base 

territorial e caráter político, a se pôr como entidade mai'er 

daquelas de natureza simplesmente administrativa (não o 

contrário); 

II - só esse tipo de pessoa federada é que, no fundo, se reveste de 

natureza tão política quanto administrativa ("organização político-

administrativa", como está no capta' do art. 18 da Constituição Federal). 

Política, nos 	 Constituição. Administrativa nos termos da lei.
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Pessoa federada ou governamental que detém, exatamente por ser 

federada ou governamental o poder de nem sempre necessitar da	 ___ 

mediação da lei para aplicar a Constituição. É o que se chama de poder 

normativo primário ou poder de aplicar primariamente a Constituição, 

pois o certo é que as pessoas administrativas só podem atuar se e 

quando autorizadas por lei ("Administrar é aplicar a lei de oficio", 

prelecionava Miguel de Seabra Fagundes). 

9.3. Mas não se restringe à lei baiana o incidir em intelecção deformada 

do regime federativo brasileiro. O próprio diploma federal por ela citado 

padece	 do	 mesmo	 equivocado entendimento	 (falo	 da	 Lei Federal 

11.107/2005), data	 vênia,	 pois se	 define	 como	 veiculador de	 que? 

Centralmente, de "normas gerais de contratação de consórcios públicos"

(ementa). Ou como está em seu art. 1°: "Esta Lei dispõe sobre normas gerais 

para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem 

consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá 

outras providências". Sucedendo, porém, que: a) para a Constituição, 

consórcio público é mecanismo bilateral ou então plurilateral de co-gestão 

federada de serviços públicos (já foi visto), e não pessoa jurídica a ser 

contratada por quem quer que seja; b) a União só está autorizada a 

produzir normas gerais sobre um tipo de contratação: aquela precedida 

-J
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de licitação9. Que nada tem a ver com os consórcios e convênios de 

nominação diretamente constitucional, monnente em matéria de regiões 

metropolitanas O resultado, outra vez, é a recidiva da lei estadual em 

atentados à autonomia dos Municípios conurbados, de que estes dispositivos 

são os mais salientes: 

1 — o inciso 1 do art. 30, 
por incluir prefeitos municipais no "Colegiaclo 

Metropolitano""instância máxima da Entidade Metropolitana da Região 

Metropolitana de Salvador" (ca ul do art. 70, 
sem prévia lei dos Municípios 

conurbados); 

II - o inciso 1 do art. 8°, por tornar obrigatórias para toda a 

Administração Direta e Indireta dos Municípios conurbados as 

diretrizes emanadas do Colegiado Metropolitano, também sem leis 

municipais que assim prévia e convergentemente disponham; 

III— o parágrafo único do art. 80, por investir a Entidade Metropolitana 

na representação jurídica de todos os Municípios conurbados, em 

matéria de "unificação na prestação de serviço público, ou de atividade 

integrante de serviço público", de modo a poder "subscrever o 

'Comproves "Art. 22. Compete à União legislar sobre: (...) normas gerais de licitação e contratação, 
cm todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, obedecido o 
disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia, nos termos do art. 173, § 

11, HI" (inciso XXVII, negritos por minha conta); "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" (inciso XXI do 
Art. 37, também sem os caracteres negritados). 

(; Z 42
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respectivo contrato de concessão ou de programa", porém, ainda urna 

vez, sem antecipada e convergente lei de cada uma das comunas em 

regime de conurbação. Lei assim necessariamente prévia e convergente, 

relembre-se, por força do disposto no art. 241 da Constituição Federal 

e do art 10 da própria Constituição da Bahia; 

1*'

IV - 6° do art. 12, por determinar, unilateralmente, que os Municípios 

conurbados compatibilizem seus planos e programas às diretrizes do 

Plano de Desenvolvimento Metropolitano ou de plano setorial 

metropolitano. Antes dele, o 5° desse mesmo art. 12°, ao prescrever 

que todo "piano setorial local" somente "terá eficácia após sua 

homologação pelo Colegiado Metropolitano". Note-se: aquilo que nem 

o Estado-membro detém o poder de fazer (homologar políticas 

públicas locais), a Lei em foco habilitou urna autarquia a fazê-lo (?); 

V - o art. 20, por estabelecer como regra geral a competência das 

"entidades estaduais" para "a regulação e a fiscalização dos serviços 

públicos de titularidade estadual ou municipal vinculados às funções 

públicas de interesse comum da Região Metropolitana". A implicar, 

destarte, a avocação do quanto de local houver em toda função de 

interesse comum ou regional, assim como a proibição da assinatura de 

consórcios e convênios entre os próprios Municípios conurbados, ou 

mesmo de qualquer deles com a União, diretamente). Tudo à revelia do 
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princípio da autonomia recíproca das pessoas federadas e dos 

dispositivos constitucionais aqui topicamente transcritos, em especial o 

inciso XXVII do art. 22, o § 3° do art. 25, e os arts. 29 e 30, incisos 1 e
	 TLL SU3 

60 
II, todos da Constituição Federal, mais os arts. 6°, 10 e 11 (com ênfase  

para o inciso VI) da Constituição do Estado da Bahia. 

10. Fecho: respostas pontuais à quesitação do consulente 

lOA Por todo o exposto, respondo por esta forma aos quesitos do 

consulente: 

- "A Lei Complementar n° 41, de 13 de junho de 2014, ao reduzir 

significativamente a autonomia dos municípios baianos por da 

atingidos para organizar e prestar serviços públicos de sua titularidade, 

viola a Constituição Federal e a do Estado da Bahia"? Resposta: viola, 

sim, ambas as Constituições, e por modo frontal; 

- "A estrutura de govemança da Entidade Metropolitana de Salvador, 

ao privilegiar o Estado da Bahia em detrimento dos municípios 

integrantes da região metropolitana, não se mostra ofensiva ao modelo 

federativo estabelecido na Constituição Federal de 1988 e na do Estado 

da Bahia"? Resposta: mais que isso, não se pode sequer formatar,
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personalizadamente, Regiões Metropolitanas. Quanto à estrutura de 

-	 governo, ela é privativa das pessoas federadas. Não se estende ao 

modelo autárquico a que recorreu a Lei Complementar baiana 41/2014;
61	

J) 

- "Não se revela inconstitucional a atribuição de competênci4a 

exclusiva, mesmo que transitória, a entidades estaduais para regular 

e/OU fiscalizar os serviços públicos de titularidade municipal vinculados 

às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana"? 

ç!posta: o quanto de local se contém em funções públicas de 

interesse comum se aloca na própria competência municipal. O que não 

impede que os próprios Municípios expressamente concordem, depois 

de autorizados por leis igualmente locais, em partilhar com outra pessoa 

federada a regulação e a fiscalização do seu desempenho. Que não é o 

caso da consulta, à falta, justamente, de prévias e convergentes leis 

comunais. 

É o meu parecer, respeitadas as opiniões em contrário. 

Brasília, DF, 11 de agosto de 2014 

2r-1yre Britto 

OAB/DF 40.040 

CARLOS AYRES BRITTO, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Pontificia Universidade 
Católica de São Paulo - PUC/SP, é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

-2014— 

Cliente:  DEMOCRATAS - DEM NACIONAL

CNPJ n° 01.633.510/0001-69
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Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL 

CNPJ n° 01.633.510/0001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, apresentamos 

o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o conjunto das atividades 

desenvolvidas pela B5 Estratégia e Marketing LTDA., CNPJ 10.483.423/0001-63, 

no ano de 2014 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2014 

Em 2014 foram prestados Serviços de Marketing digital tais como: 

a) Design de artes informativas para atualização dos canais do Democratas em 

redes sociais tais como Facebook, Twitter. 

b) Suporte , manutenção técnica e atualização diária do conteúdo das páginas 

eletrônica do Democratas (w7. democratas. org.br) na Internet. 

c) Manutenção do sistema de pré - Filiação via Facebook 

d) Manutenção do aplicativo Democratas para celulares lOS



EIS
Agência Digital 

iii	 a. 

Monitoramento das menções ao partido nas Redes Sociais.	
64 

- 

g) Criação e manutenção dos sites Dem pelo Brasil e Eleições 2014 - Candidatos 

Democratas. 

Em anexo seguem algumas imagens referentes às atividades realizadas no período. 

Brasília, 13 de maio de 2019- 

Br o 

Sócio-Gerente 

Agência B5 

contatoagenciah5.com 

www.agenciab5.com 

RIO DE JANEIRO 

(021) 3594-1764 

Rua Jardim Botânico, 674 / 5° andar 

SÃO PAULO 

(011) 2655-1918 

Av. Chedid Jafet 222, 5° andar -Torre D - Vila Olimpia
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Anexo 

Algumas imagens referentes às atividades realizadas no período. 

Criação do Site Democratas pelo Brasil 

DEMOCRATAS PELO	 Democratas'-'-.- 

BUSCAR
	

ÚLTIMAS NOTICIAS 

65 

X-3
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Criação do Site Eleições 2014 - Candidatos Democratas

£IEÍTJL
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Alguns exemplos de Design de peças desenvolvidas para redes sociais 

Post Facebook

Democratas25 
www.democratas.org.br



CÂMARA REJEITA 
DECRETO B. 

SOBRE CONSE15Nfi£.L.. 

ui 
www.bEM.oRG .BR
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Capa Facebook 

Post Facebook

posição 
entre os 175 paises.
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Exemplo de vídeo postado no Youtube em 2014 

https://www.youtube.com/user/DemocratasBrasil25

OYouTube 

OYouTube	 "qUIs3r 

Democratas - nserçào Senador Jose Agopino 

273	 uuIiçCes	 cosia	 41 NÃO corro	 UOMIASiIrHAR	 SALVAS 

DernocratasBasiI25
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Exemplo de foto postada em 2014 - Flickr 

https:/ /www.tickr.com/ph tos/dcmocrata/scs/72l 57647)77 1 3( )23 

Democratas	 146	 O	 O	 tirada om 17 de dezembro de 2014 

CPMda Petrobras-17/12/2014 	 -	 ACt-U
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ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, LAYOUTS E FOTOS DOS 

BANNERS PRODUZIDOS PELA EMPRESA BEST SIGN 

COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA., CNPJ 

11.840.964/0001-64, PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DA

CONVENÇÃO NACIONAL DO DEMOCRATAS REALIZADA EM 

BRASÍLIA - DF EM 3010612014 E PAGO ATRAVÉS DA NOTA 

FISCAL N°4161 DE 09/0712014. 

COMISSÂO EXECUTIVA NACIONAL
Senado Federal - Anexo 1 - 26 0 andar - Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil 

(61) 3311-4305/3311-4307 
democratas25©democratas.org.br  - www.democratas.org.br 
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DB SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ME 

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	 80 

Pelo presente, e conforme solicitado pelo Democratas - Diretório Nacional, CNPJ n° 
01.633.510/0001-69, descrevemos abaixo os serviços prestados ao Partido, pela empresa DB 
Shashoua Serviços Administrativos ME, CNPJ n° 19.858.748/0001-69, no ano de 2014: 

a) Gerenciamento e execução de tarefas administrativas da Presidência do 
Democratas, tais como: produção e armazenamento de documentos 
(através dos aplicativos Word, Excel e Powerpoint), gerência da 
distribuição interna dos telefones e ramais do Partido, auxílio aos 
funcionários do DEM na operação dos equipamentos de informática 
(computadores, impressoras e softwares), etc. 

b) Relacionamento (troca de informações e documentos) do Diretório 
Nacional com os demais órgãos de ação partidária, quais sejam, Mulher 
Democratas, Juventude Democratas, Diretórios Regionais e Municipais; 

C)	 Convocação e suporte às reuniões da Comissão Executiva Nacional do 
Democratas realizadas em 03/04/2014 e 10/12/2014; 

d)	 Gerenciarnento físico da documentação para finalização e entrega da 
Prestação de Contas Anual 2014 do Diretório Nacional do Democratas; 

C)	 Convocação e organização da Convenção Nacional do Democratas que 
se realizou em 30 de junho de 2014; 

f) Relacionamento administrativo do Partido com entidades como Banco 
do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, 
Cartórios Eleitorais, etc; 

g) Gerenciamento e alimentação do Sistema de Gerenciamento de 
Informações Partidárias - SGlPex da Justiça Eleitoral com informações 
do Democratas Nacional; 

li) Gerenciamento e alimentação do Sistema de Prestação de Contas 
Eleitorais - SPCE da Justiça Eleitoral com informações das Eleições 
2014 do Democratas Nacional, incluindo o envio das Prestações 
Parciais, Final de 1° turno e Final do 2° turno; 

i) Relacionamento administrativo (atendimento telefônico, troca de 
informações, documentos, etc) com os candidatos do Democratas nas 
Eleições 2014; 

J)	 Gerenciamento e manutenção dos equipamentos de informática, da rede 
geral de computadores do Partido e acesso à Internet da sede do 
Democratas;	 Q^
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k)	 Manutenção, atualização e gerenciamento de bancos de dados (traves 
dos softwares Excel e Word) com informações como: memljos d1 
Executiva Nacional, Diretório Nacional, Diretórios Estaduais, mmbi 
do DEM com cargo eletivo, autoridades, filiados on-line, etc. 

1)	 Gerenciamento de todos os domínios de Internet do DEM 
(democratas. o r g . b r 'juventude de 111 ocratas. o r g. b r, de m .0 rg. b r, 

mul herde mocratas.org.br , etc) e os respectivos endereços de correio 
eletrônico junto ao Registro.br e ao Provedor de Internet; 

Brasília, 07 de maio de 2019 

David Baker Shashoua 
Sócio-Gerente
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Conforme solicitação formulada pelo Diretório Nacional do
Fk	 82 

Democratas, CNPJ 01.633.510/0001-69, apresento o relatório abaixo das 

atividades desenvolvidas por mim, David Baker Shashoua, formado e 

capacitado na operação e desenvolvimento de Sistemas de Informática 

pela Universidade de Brasília, ao Partido, nos meses de janeiro, fevereiro 

e março de 2014. 

Esclareço que, para executar os serviços abaixo, a minha presença 

física na sede do Partido era exigida diariamente e, no mínimo, no 

horário comercial.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

a) Gerenciamento e execução de tarefas administrativas da 

Presidência do Democratas tais como: produção e 

armazenamento de documentos (através dos aplicativos 

Word, Excel e Powerpoint), gerência da distribuição interna 

dos telefones e ramais do Partido, auxílio aos funcionários 

do DEM na operação dos equipamentos de informática 

(computadores, impressoras e softwares), etc. 

b) Relacionamento (troca de informações e documentos) do 

Diretório Nacional com os demais órgãos de ação partidária, 

quais sejam, Mulher Democratas, Juventude Democratas, 

Diretórios Regionais e Municipais; 

C) Gerenciamento, convocação, organização e assessoria de 

todos os eventos partidários do DEM como reuniões da 

Comissão Executiva Nacional (18/02/2014 e 20/03/2014), 

organizadas pelo Democratas. Este gerenciamento incluiu a 

instalação e operação de equipamentos de projeção áudio-

visual e de sonorização ambiente.

ERMUI



d) Relacionamento administrativo do Partido com entidades 

como Banco do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais 

Regionais Eleitorais, Cartórios Eleitorais, etc; 

e) Gerenciamento e alimentação do Sistema de Gerenciam(,0to 83 

de Informações Partidárias - SGlPex da Justiça Eleitoral om 

informações do Democratas Nacional; 

f) Gerenciamento e manutenção dos equipamentos de 

informática, da rede geral de computadores do Partido e 

acesso à Internet da sede do Democratas; 

g) Manutenção, atualização e gerenciamento de bancos de 

dados (através dos softwares Excel e Access) com 

informações como: membros da Executiva Nacional, Diretório 

Nacional, Diretórios Estaduais, membros do DEM com cargo 

eletivo, autoridades, filiados on-line, etc. 

h) Gerenciamento de todos os domínios de Internet do DEM 
(democra t as . org . br , juventudedemo C ratas.org.br , dem.org.br , 

mulherdemocratas.org.br , etc) e os respectivos endereços 

de correio eletrônico junto ao Registro.br  e ao Provedor de 

Internet; 

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se 

façam necessários. 

Brasília, 07 de maio de 2019. 

David Baker Shashoua
CPF 494.929.001-06

IPÁ
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Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL 

CNPJ n° 01.633.510/0001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente 

acima referido, apresentamos o relatório abaixo, por meio do 

qual buscamos descrever o conjunto das atividades 

desenvolvidas pela FABER PRESS COMUNICAÇÃO s/C 
LTDA., CNPJ 04.816.477/0001-09, no ano de 2014. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2014 

a) Prestação dos serviços de assessoria jornalística 

de caráter permanente, compreendendo a 

produção de dois artigos semanais (Questão de 

Momento), notas à imprensa, clippings e resenhas 

jornalísticas. 

b) Levantamentos junto ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira (Siafi) para acompanhar 

a execução orçamentária do governo federal, com 

distribuição de informações relevantes para a 

imprensa e parlamentares.

(



,

Brasília, 9 de maio de 2019. 

Fabiano Lana	
-Fk	 85 

Faber Press Comunicações S/C 

Sócio-Gerente

2





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

- 201"- 0U0087. 
Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL

CNPJ n° 01.633.510/0001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima 

referido, apresentamos	 o	 relatório abaixo,	 por	 meio	 do qual 

buscamos descrever o conjunto das atividades	 desenvolvidas pela 

Fábrica de	 Idéias	 Tecnologia	 e Comunicação	 LTDA., CNPJ

37.067.543/0001-36, no ano de 2014: 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2011 

a) Prestação do serviço EMPAUTACOM de clipping on-line de 
matérias que apresentem as palavras-chave listadas no anexo 1, 
publicadas nas versões on-line dos veículos listados no Anexo II; 

b) Acesso às áreas restritas aos assinantes do site EMPAUTA.COM  
através da distribuição de até 150 (cento e cinquenta) logins para 
pessoas indicadas pelo Democratas; 

e) Acesso às áreas restritas aos assinantes do site EMPAUTACOM 
para todos os computadores ligados à intranet do Democratas; 

d) Envio de e-maus diários com o •elipping, para os e-mails 
escolhidos pelo Democratas 

Brasília, 08 de maio de 2019 

Sio- Gerente 
ÁERiCA DE IDÉIAS TECNLOCA E COMUNICAÇÃO LTDA. 

Rodií10 Severo 

CNPJ: 37.O7.54WOO1 



Anexo 1
Palavras - Chave 

Monitoramento das seguintes palavras-chave: 

34. 

00008 9/ 

Moroni Torgan 
35. José Ronaldo 
36. Alberto Fraga 
37. João Alves Filho 
38. Marco Maciel 
39. Jefferson Morais 
40. Jorge Khoury 
41. Luiz Carreira 

INSTITUCIONAL 
1. Partido da Frente Liberal 
- PFL
2. Democratas 

SENADORES 
3. Wilder Morais 
4. Ronaldo Caiado 
S.	 José Agripino Maia 
6. Maria do Carmo Alves 

GOVERNADORES 
7. Rosalba Ciarlini 

DEPUTADOS FEDERAIS 
S. Pauderney Avelino 
9. Claúdio Cajado 
10. Elmar Nascimento 
li. José Carlos Aleluia 
12. Paulo Azi 
13. Moroni Torgan 
14. Alberto Fraga 
15. Carlos Meiles 
16. Misael Varella 
17. Mandetta 
18. Hélio Leite 
19. Efraim Filho 
20. Mendonça Filho 
21. Osmar Bertoldi 
22. Rodrigo Maia 
23. Felipe Maia 
341 , Onyx Lorenzoni 
25. Mendonça Prado 
26. Jorge Tadeu 
27. Alexandre Leite 
23. Eli Correa Filho 
29. Rodrigo Garcia 
30. Marcelo Aguiar 
31, Prof. Dorinha Seabra 
Rezende

EX-PARLAMENTARES 

	

32.	 César Maia 

	

33,	 Efrairn Moraes

PREFEITOS 
42. Rodney Miranda 
43. Orly Gomes 
44. Antônio Carlos 

Magalhães Neto 
45. José Ronaldo 
46. Ademir Morais 
47. Gil Arantes 
48. Geninho Zuliani 
49. Odaír de Rezende 
50. Luiz Pedro Correa 

do Carmo 
51. Luiz Carlos Setim 
52. Fabrício Torquato 
53. Claudia Regina 

OUTROS ASSUNTOS 
1. CPI do Banestado 
2. CPI da Exploração 

Sexual 
3. CPM de ONGs 
4. CPI do Futebol 
S. CPI do Roubo de 

Cargas 
6. Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra - 
MST

LEGISLATIVO 
ESTADUAL

7. Gustavo da Cunha 
Pereira Valadares 

LEGISLATURA 
ANTERIOR
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Brasilia 

CEPbT4iGbÔ2•; 

fFileconosco afabricadeidoias.com 
www.fabrlcacleldejas.com
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Anexo II
Veículos monitorados 

ITEM 1-JORNAIS NACIONAIS 
(monitorado pelo impresso - com texto e fac-símile) 

1. O Globo 
2. Folha de S.Paulo 
3. O Estado de S. Paulo 

ITEM 02- REVISTAS NACIONAIS 
(monitorado pelo impresso - com fac-símile) 

1. Veja 
2. Época 
3. Época Negócios 
4. Exame 
5. Isto E 
6. Isto E Dinheiro 
7. Você S/A 
8. Carta Capital 

ITEM 03 - ONLINES PRINCIPAIS 
(monitorados pela versão html dos sites) 

1. Blog Direto da Fonte - Soma Racy - Estadão.com 
2. Blog do Ancelmo Góis 
3. Blog do Noblat 
4. B log Frederico Vasconcelos 
5. Blog Luis Nassif 
6. Blog Minam Leitão - Globo Online 
7. BIog Radar Global - Estadão.com 
8. Brasil Economico - Online 
9. Carta Capital Online 
lO. Conversa Afiada - Paulo Henrique Amonim 
ii. corre iobraziliense. com . br 
12. Economia & Negócios - Agência Estado 
13. Época online 
14. Estadão.com.br - Ultimas notícias 
15. Economia - IG - BR 
16. Estadão PME - Pequenas e médias empresas - SP 
17. Exame.com 
18. Folha.com 
19. Gi - Globo 
20. Globo.com/BR 
21. InfoMoney/BR 
22. IstoE Online 
23. R7 
24. Terra - Notícias 
25. Último Segundo - IG 
26. UOL Notícias 
27. Veja.com 
28. Yahoo! Notícias Brasil



Üll 
ITEM 04- REGIONAIS ONLINES 

(monitorados pela versão html dos sites) ________ 

1. A Gazeta Online - AC/AC AC 

2. Alagoas 24 Ioras/AL . AL 

3. Gazeta de Alagoas/AL AL 

4. O .Jornal/AL AL 

5. Edição/AL AL 
6. Sertão 24 Horas / AL AL 

7. A Crítica Online - Manaus / AM AM 

8. Amazonas eTempo/AM AM 

9. Jornal do Cornmercio AM / AM AM 

10. Maskate/AM AM 

li. Portal D24AM / AM AM 

Amapita1/AP 
13. Diário do AmapAP AP 

14. Jornal do Dia/AP AP 

Região/BA BA 

16. A Tarde - Ultimas Notícias/BA BA 

17. Correio da Bahia - Online / BA BA 

18. Correio da Bahia / BA BA 

19. Jornal Bahia Negócios - Ultimas Notícias / BA BA 

20. do Nordeste - Online / CE CE 

21. O Povo - Ultirnas/CE CE 

22. O Povo/CE CE 

23. Clica Brasília/DF DF 

24, Jornal Alô Brasília Online/DF DF 

25. Clica Brasília/DF DF 

26 Jornal Dcstak - DF/DF DF_____ 

27. Mais Comunidade / DF DF 

28. Tribuna do Brasil / DF DF 

29. A Gazeta Online - ES/ES ES 

30. Diário da Manhã - Últimas Notícias/GO GO 

31. Opyão/GO GO 

32. Tribuna do Planalto/GO GO 

33. Jornal Pequeno/MA MA 

34. O Estado do Maranhão Online / BR MA 

35. O Imparcial Online - São Luis / MA MA 
36. O Progresso/MA MA 

37. Brexó/MG MG 
38. Correio de Uberlândia OnLine / MG MC' 

39. Diário do Comércio - MG/MG MG 
40. Diário da Tarde - MG Online/MG MG 
41. Estado de Minas / MC' MG 
L.2 Folha do Comércio/MG MG 
43. Hoje em Dia - Online / BR MG 

44. Jorna! da Cidade - Poços de Caldas/MG MG 
45. Jornal da Manhã - Uberaba/MG MG 
46. Jornal Sete Dias/MG MG 

-	 47. 0 Sul de Minas/MG MG

/1 
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48. O Tempo - Contagem / MG
Ij1 

MG' 

49. O Tempo - Ultimas notícias / BR MG 

50.O Tempo /MG MG 

51. Tribuna de Minas/MG MG 

52. Portal Uai Notícias / MG MG 

53. Tribuna de Minas/MG MG 

54. A Crítica Online / MS MS 

55. A Crítica/MS MS 

56. Fala MS MS 

57. Jornal de Domingo/MS MS 

58. Jornal Hoje - Online/MS MS 

59. O Pantaneiro/MS MS 

60. O Progresso/MS MS 

61. Tribuna Popular News/MS MS 

62. A Gazeta - MT/MT MT 

63. Circuito MT Online/MT MT 

64. Diário da Serra/MT MT 

65. Diário de Cuiabá/MT MT 

66. Folha do Estado Online/MT MT 

67. Informe Geral/MT MT 

68. O Documento/MT MT 

69. Amazônia Jornal/PA PA 

70. Correio do Tocantins Online PA 

71. Diário do Pará - Online / PA PA 

72. O Estado do Tapajós/PA PA 

73. O Liberal / PA PA 

74. Correio da Paraíba/PB PB 

75. Diário da Borborema/PB PB 

76 Jornal da Paraíba/PB PB_____ 

77.O Norte/ PB PB 

78. O Norte On Line / PB PB 

79. Paraíba l/PB PB 

80. Paraíba News/PB PB 

81. Paraíba.com.br/PB PB 

82. Ai PE - PE/PE PE 

83. Diário de Pernambuco - Online / PE PE 

84. Diário de Pernambuco / PE PE 

85. Folha de Pernambuco - Ultimas Notícias/PE PE 

86. Folha de Pernambuco/PE PE 

87. Jornal do Cornrnercio Online/PE PE_____ 

88. Jornal do Cornrnercio PE/PE PE 

p60raus.com/PE PE 

90. Pernambuco.corn/PE PE 

91. Meio Norte Online/Pi P1 

92. Portal O Dia OnLine/Pi P1 

93. Tribuna do Sol/PI	 . J 

94. Apucarana Notícias/PR PR 

95. Bem Paraná Online/PR PR 

96. Correio do Povo do Paraná/PR PR

ti u ; 
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Diário dos Campos/PR

rPR98. Folha de Londrina - Ultimas / PR 

99. Folha de Londrina / PR PR 

100. Gazeta do Povo - Online / PR PR 

101. Gazeta do Povo / PR PR 
102. Hora H/PR PR 

103. Jornal da Manhã - Ponta Grossa/PR PR 
104. Jornal de Londrina/PR PR 
105. Jornal do Estado/PR PR 
106. Jornale Online/PR PR 

107. O Diário de Maringá/PR PR 
108. O Estado do Paraná - Online/PR PR 
109. O Presente/PR PR 
110. A Voz da Cidade/RJ RJ 
111, A Voz daSerra/RJ RJ 
112. Click Macaé/RJ RJ 
113. Correio do Brasil/RJ RJ 
114. Diário de Teresópolis/RJ RJ 
115. Diário do Vale/RJ RJ 
116. Extra Online - RJ RJ 
117. Folha da Manhã - Campos dos Goytacazes/RJ RJ 
116. JB Online/RJ RJ 
119. Jornal de Hoje	 Nova Igçu/RJ RJ -

120. Jornal do Commércio RJ - Online / RJ RJ 
121. Jornal do Comrnercio RJ / RJ RJ 
122. O Dia Online / RJ RJ 
123. O Fluminense Online / RJ RJ 
124. Revista Veja Rio/RJ RJ 
125. Correio da Tarde/RN RN 
126. Diário de Natal /RN RN 
127. Diário de Natal Onhne / RN RN 

128. O Mossoroense / RN RN 
129. Tribuna do Norte Online - Natal/RN RN 
130. Alto Made i ra/RO RO 
131. Diário da Amazônia - Online / RO RO 

132. Diário da Amazônia / RO RO 

133. Estadão do Norte Online/RO RO 
134. Folha de Rondônia/RO RO 
135. Rondônia Ao Vivo/RO RO 
136. Rondonotícias/RO RO 
137. TudorondonialRO RO 
138. Boa Vista Agora/RR RR 
139. BV News - Notícias de Roraima/RR RR 
140. Folha de Boa Visia/RR RR 
141. APlatéia/RS RS 
142. ARazão/RS RS 
143. Correio do Povo - Online / RS RS 
144. Correio do Povo - RS / RS RS 

145. Diário de Santa Maria/RS RS

2. 
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146. Diário Gaúcho/RS RS 

147. Gazeta do Sul - Ultimas Notícias / RS RS 

148. Gazeta do Sul / RS RS 

149. Jornal Agora - Rio Grande/RS RS 

150. Jornal do Comércio RS - Online / RS RS 

151. Jornal do Comércio RS / RS RS 

152. Jornal NI-1 - Sinosnet/RS RS 
153. Jornal VS - Sinosnet/RS RS 

154. O Informativo/RS RS 

155. O Nacional/RS RS 

156. Panorama/RS RS 
157. Pioneiro/RS RS 

158. Zero Hora - Ultimas Notícias / RS RS 
159. Zero Hora / RS RS 
160. ANotícia/SC SC 
161. A Tribuna - Criciúma/SC SC 

162. Diário Catarinense /SC SC 
163. Diário Catarinense Ultimas Notícias / SC SC 

164. Diário do Sul/SC SC 

165. Jornal de Santa Catarina/SC SC 

166. Notisul/SC SC 

167. Tribuna Catarinense/SC SC 

168. Cinforrn/SE	 --SE 
169. Correio de Sergipe / SE SE 
170. Correio de Sergipe Online / SE SE 
171. InfoNet/SE SE 
172. Jornal da Cidade - Aracaju/SE SE 
173. Jornal do Dia Online/SE SE 
174. Plenario da Notícia/SE SE 
175. O Vale - São José dos Campos - Online/SP SP	 - 
176. A Cidade - Espirito Santo do Pinhal/SP SP 
177. A Cidade - Votuporanga/SP SP 
178. A Folha - São Carlos/SP SP 

179. A Gazeta da Zona Norte/SP SP 
180. A Tribuna - Amparo/SP SP 
181. A Tribuna - Baixada Santista/SP SP 
182. A Tribuna de São Carlos - Ultimas Notícias/SP SP 
183. A Tribuna Piracicabana/SP SP 
184. A Tribuna Regional/SP SP 
185. ABC Repórter/SP SP 
186. Araraguara.com/BR SP 
187. Bragança Jornal Diário/SP SP 
188. CGN.net.br/SP SP 
189. Correio da Cidadania/SP SP 
190. Correio Popular/SP SP 
191. DCIOnLine/SP SP 
192. Debate/SP SP 
193. Diário da Franca/SP SP 
194, Diário da Região - S. J. do Rio Preto SP

/ 
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-Ultimas/SP  

195. Diário de Notícias/SP  SP 
196. Diário de São Paulo - Ultimas notícias/SP SP 
197. Diário de Suzano/SP SP 
198. Diário de Taubaté/SP SP 
199. Diário do Comércio - SP - Online/SP SP 
200. Diário do Grande ABC Online / SP SP 
201. Diário Online - Tupã/SP SP 
202. Folha da Região - AraçatubalSP SP 
203. Folha do ABC/SP SP 
204. Folha de São Pedro/SP SP 
205. Folha de Vila Prudente/SP SP 
206. Folha Metropolitana Online/SP SP 
207. Folha Ribeirão Pires/SP SP 
208. Gazeta de Limeira/SP SP 
209. Gazeta de Vargem Grande/SP SP 
210. Gazeta do Litoral/SP SP 
211. Gazeta Esportiva/SP SP 
212. Itaguera em Noticias/SP SP 
213. JE Online/SP SP 
214. Jornal A Cidade - Ribeirão Preto - Online/SP SP_____ 
215. Jornal Correio de Lins/SP SP 
216. Jornal da Cidade - Bauru/SP SP 
217. Jornal da Cidade de Arujá/SP SP 
218. Jornal da Divisa/SP SP 
219. Jornal da Gente/SP SP 
220. Jornal da Manhã - MaríIialSP SP 
221. Jornal da Tarde/SP SP -
222. Jornal de AraraguaralSP SP 
223. Jornal de Jundiaí/SP SP 
224. Jornal de Limeira/SP SP 
225. Jornal de Nova Odessa/SP SP 
226. Jornal de Piracicaba - Últimas Notícias/SP SP 
227. Jornal de Valinhos/SP SP 
228. Jornal Destak - SP/SP SP 
229. Jornal Gazeta de São João/SP SP 
230. Jornal Gazeta do Fio Pardo/SP SP 
231. Jornal Taperá/SP SP 
232. Mogi News/SP SP 
233. Notícia da Manhã/SP SP 
234. Notícia Já/SP SP 
235. O Colinense/SP SP 
236. O Diário de Mogi/SP SP 
237. O Liberal Online - ArnericanalSP SP 
238. O Progresso - Tatuí/SP SP 
239. O Serrano/SP SP 
240. Rac.com.br/SP SP 

Repórter Diário Online/SP SP 
241. Revista Veja São Paulo / SP SP

« 



íkjflO)6 L_242. Todo Dia - Americana/SP SP 
243. Tribuna Impressa/SP SP 
244. Vale Paraibano Online/BR SP 
245. Veja São Paulo Online/SP SP 
246. Cleber Toledo.corn.br/TO TO 
247. Conexão Tocantins/TO TO 
248. Jornal do Tocantins/TO TO 
249. Jornal Stylo/TO TO 
250. O Girassol - Palmas/TO TO 
251. O Jornal - Palmas/TO 10

/.. / 7 
V 



FULL TIME	 AOS 318 1 Bloco 4-Sala 4 1 Octogonal 1 Brasília - DF 
(61) 9982.8367 1 (61) 8229.5367 1 www.fulltimecomunicacao.com.br 

(JUOWJ7// 
DECLARAÇÃO 

DECLARO para os devidos fins, que a Fuil Time 
Comunicação e Marketing Ltda., de CNPJ: 
37.172.301/0001-02, desenvolveu as atividades descritas 
abaixo, de forma continuada, no período de 01/01/2014 a 
31/12/2014, para o Diretório Nacional do Democratas - 
DEM (CNPJ n o 01.633.510/0001-69). 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2014 

- Produção e Edição de vídeos institucionais e publicitários 
do	 Diretório Nacional do	 Democratas e	 da	 atuação 
parlamentar diária	 de seus	 integrantes no	 Congresso 
Nacional para utilização na Internet, nas redes sociais do 
Partido e distribuição interna ou, quando necessária, para 
imprensa.

- Produção e Edição de material fotográfico da atuação 
parlamentar diária dos integrantes do Democratas no 
Congresso Nacional para utilização na Internet, nas redes 
sociais do partido, dos parlamentares e distribuição interna 
(para as assessorias parlamentares) ou externa (para a 
imprensa em geral) quando necessária. 

Brasília, 08 de maio de 2019. 

uéui	 udio Alves 
Diretor 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES () 

Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL 

CNPJ n1 01.633.51010001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, 

apresentamos o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o conjunto das 

atividades desenvolvidas pela Gouvêa da Costa Consultoria S/C Ltda., CNPJ 

05.532.434-0001/56 em favor do DEMOCRATAS, no ano de 2014. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

i. Assessoramento à Presidência do Democratas em assuntos de relações 

internacionais em geral. 

ii. Relacionamento com organizações partidárias internacionais às quais o 

Democratas é filiado: União Democrática Internacional (IDU), 

Internacional Democrata de Centro (IDC), Organização Democrata-Cristã 

da América (ODCA) e União de Partidos Latinoamericanos. 

iii. Relacionamento com partidos políticos de outros países e com institutos e 

fundações ligadas a partidos políticos, como, por exemplo, Fundação 

Konrad Adenauer (ligada ao CDU da Alemanha) e Fundação para 

Análises e Estudos Sociais (ligada ao PP da Espanha).

4



flUO1O' 
iv.	 Estabelecimento de parcerias com as entidades citadas no item anteri/ 

visando à formação e qualificação de lideranças democráticas, 

especialmente de mulheres e jovens, e de troca de experiências de 

parlamentares do DEM com seus correspondentes de partidos de outros 

países. 

V.	 Preparação de viagens e visitas de dirigentes do DEM a outros países. 

Em anexo encaminho troca de correspondências por email que comprovam a atividade 

da empresa no período solicitado. 

Brasília, 7 de maio de 2019.

/ 

Paulo Gouvêa Gilberto da Costa

Sócio-Gerente

'.1
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DEMOCRATAS 

ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, MODELOS DO MATERIAL 

PRODUZIDO PELA GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA., 

CNPJ 37.090.164/0001-67, AO DEMOCRATAS NACIONAL, 

ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 2884 DE 14/03/2014. 
É

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Senado Federal - Anexo 1 - 26 0 andar - Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil 

(61) 3311-430513311-4307 
democratas25©democratas.org.br  - www.democratas.org.br
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ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, MODELOS DO MATERIAL 

PRODUZIDO PELA GRÁFICA E EDITORA ROSSETTO LTDA., 

CNPJ 04.875.554/0001-93, AO DEMOCRATAS NACIONAL, 

ATRAVÉS DA NOTA FISCAL N° 0534 DE 31101/2014. 

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Senado Federal - Anexo 1 - 26 0 andar - Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil 

(61) 3311-430513311-4307 
democratas25©democratas.org.br  - www.democratas.org.br
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Mídicls Intcrativu

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

-2014— 

Cliente:  DEMOCRATAS - DEM NACIONAL
114 

CNPJ n o 01.633.510/0001-69
AZ 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, 

apresentamos o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o 

conjunto das atividades desenvolvidas pela Entrelinhas Mídias 

Interativas Ltda., CNPJ 13.604.909/0001-09, durante o ano de 2014: 

EM 2014 FORAM PRESTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS NA 

ÁREA DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS DIGITAIS: 

a) Atendimento à imprensa e distribuição de conteúdo e 

releases; 

b) Geração e edição de conteúdo para o site do Democratas 

(www.dem .or. br ); 

C)	 Produção e gerência de conteúdo das redes sociais do 

Democratas como Facebook e Twitter. 

Brasília, 07 de maio de 2019. 

/ ( 
1	 / ) P	 2 

Lãíssa Oliveira Andrade Freitas 
Sócia
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.11.5. 
Publicações Publicações enviadas  

Publicações enviadas
Pesquisar... 	 Ações 

Publicações 
programadas Publicações	 Alcance Chques/açõeS Publicada 

Rascunhos Oposição quer usar fala de Duma para	 o o 17 de Nov de 2014 às 

Publicações com levar Duque à CPI da Petrobras A
Larissa Freitas 

validade 14 de Nov de 2014 as 
Caiado defende demissão de toda 	 o

Larussa Freitas diretoria da Petrobras e destituição do 
Vídeos 

Biblioteca de videos pobtica fiscal desastrada A menos de 	 o o 12 de Nov de 2014 as 
Larussa Freitas 

dois meses para o fim do ano, a 
Vídeos para publicação 

uzada TCu constata indicios de 	 o o 12 de Nov de 2014 as 

'
PETROLÃO: 
cerca de R$ 3 bilhões em sobrepreços ria

Larussa Emitas 

Empregos
Intervenção perversa nas estatistucas 	 o o 10 de Nov de 2014 as 

Candidaturas a vagas Esconder ou restringir dados oficiais por Larissa Freitas 
de emprego

PETROLÃO: Doleiro diz que Gleisi	 o o 6 de Nov de 2014 as... 

Conteúdo de marca

jIj	

recebeu R$ 1 milhão O doleiro Alberto Larissa Freitas 

Publicações para o 5 de Nov de 2014 as 
analisar O Brasil no vermelho Após as eleições,	 o 

(
Larissa Freitas 

praticamente não houve um dia em que a 
Suas publicações

Duma negou durante toda a campanha o 	 o o 4 de Nov de 2014 as 

Formulários de tarifaço, mas as contas de luz e gasolina
Larissa Freitas 

anúncios de cadastro 3 de Nov de 2014 as 
#FaceDoDEM #loomilcurtidores 	 o

Larissa Freitas Biblioteca de 
formulários 

Biblioteca de Governo escondeu o rombo do pais 	 o o 3 de Nov de 2014 as 
Larissa Freitas 

formulários de rascunho Menos de uma semana apos o final da 

Configuração dos Oposição diz que aumento dos juros 	 o o 31 de Out de 2014 as 

cadastros E mostra que Duma faltou com a verdade" Larissa Freitas 

Loja Agripino: Oposição tem de romper 	 o o 30 de Out de 2014 as 

barreira de classes Coordenador-geral da
Larisss Freitas 

Pedidos pendentes 

Pedidos Caiado quer convocar ministros para 	 o o 30 de Oat de 2014 as 
Larissa Freitas 

explicar aproximação entre MST e 

Experiência o o 30 de Dai de 2014 as... 
instantânea (Canvas) PETROLÃO: TCU constata Larissa Freitas 

supertataramento até na compra de 

L Agripino articula e consegue aprovação 	 o o 29 de Out de 2014 as 
Larissa Freitas  

_-- unãnime de seu projeto sobre empresa 

Gerenciar promoções 29 de Ouf de 2014 as 
Dilnrajá e "pato manco Em geral, 	 o o

Larissa Freitas 
governos recém-eleitos ou reeleitos são 

•
Para Agripino, população deve ser	 o o 28 de Out de 2014 às 

Larissa Freitas 
consultada por referendo, e não por 

Ex-relator da reforma poiltica, Ronaldo 	 o o 27 de Out de 2014 as 

Caiado diz que proposta de Duma e falsa Larisss Freitas 

•
Um pais dividido, mas com oposição 	 o o 27 de Dai de 2014 às 

Larissa Freitas rriais forte A presidente Duma Rouuseff 

NOTA A IMPRENSA: Presidente do DEM	 o o 26 de Ouf de 2014 as... 

comenta resultado das eleições "O
Larussa Freitas 

Bate-papo - (23) 
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Configurações	 Ajuda 

25 de Out de 2014 às... 
Larissa Freitas 

24 de (JsJ	 aE11JLi 
LarissajFreltaS

116 
24 de clut de 2014 às... 
Breno 4rruda	 *15 

Segurança da conta	 Ajuda para ogrrr 
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Estúdio de Criação	
Gerencie todas as suas publicações no Estúdio de Criação 	 - - - -- - --	 - 
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11-7 
Publicações	

. 

Publicações enviadas	 - 
Publicações enviadas

Pesquisar...	 Ações 
Publicações 
programadas Publicações Alcance	 Chques/aÇões Publicada 

Rascunhos
E hoje o último debate das eleições 2014 O	 o 24 de Out de 2014 as... 

Publicações com na Rede Globo. Imperdível! #Aécio45
Larissa Freitas 

validade
PETROLÃO: Lula e Diinia subiam de o 24 de Out de 2014 as... 

tudo, afirma doleiro O doleiro Alberto
Larissa Freitas 

Videos 

Biblioteca de vídeos Oposição quer ouvir Duma na CPI sobre o	 o 24 de Out de 2014 as. 

acusação da Vela A oposição defendeu
Larissa Freitas 

Vídeos para publicação 
'uzada

ESCÂNDALOS DA PETROBRAS: o	 o 23 de Dut de 2014 au.. 

Doleiro afirma que Luta e Duma sabiam
Larissa Freitas 

Empregos
O grande dia está chegando! E muito o	 o 23 de Out de 2014 as 

Candidaturas a vagas
importante a participação de cada um

Larissa Emitas 

de emprego ,.

Democratas condenam 'farsa do o	 o 22 de Out de 2014 as. 

Conteúdo de marca atestado médico' na CPMI da Petrobras
Larissa Freitas 

Publicações para o 22 de 0sf de 2014 as... 
analisar BRASIL PADRÃO D1LMA: Ministério o

Larissa Freitas 
Público afirma que Pronatec dá margem 

Suas publicações
PETROLÃO: Tesosreio do PT foi o	 o 21 de Out de 2014 as... 

Formulários de nomeado por Duma para conselho de
Larissa Freitas 

anúncios de cadastro
21 de Qut de 2014 as... 

PETROLÃO: TCU aponta talhas em outra
Larissa Freitas Biblioteca de obra da Petrobras Em um terreno vizinho 

formulários 

Biblioteca de Democratas atualizou a foto da capa 

'

o	 o 20 de Out de 2014 as 
Larissa Freitas 

formulários de rascunho dele 

Configuração dos A pouco menos de uma semana para a o	 o 20 de Out de 2014 as 

cadastros eleição no segundo turno, é sempre bom
Larissa Freitas 

Loja "PT quer ser o dono do Nordeste", afirma o	 o 20 de Out de 2014 às 

prefeito de Salvador Um dos principais
Larissa Emitas 

Pedidos pendentes 

Pedidos E hoje tem debate entre os o	 o 19 de Out de 2014 as 
Larissa Freitas 

presidenciáveis na Rede Recoid Falta 

Experiência
O	 o 19 de 0sf de 2014 as... 

instantânea (Canvas) itfPfNAS	 Concorda? Compartilhe Breno Arruda 

PETROLÃO: Duma agora admite desvios o	 o 18 de Out de 2014 as... 
Larissa Freitas 

no esquema de corrupção da Petrobras A 

Gerenciar promoções
construção de creches e de pré- 0	 o 17 de Out de 2014 as 

g

A 
escolas, mais uma promessa não

Larissa Emitas 

A principal revista de circulação británica o	 o 16 de Oui de 2014 as,. 

The Economist, se posicionou sobre a
Larissa Freitas 

Hoje é dia de mais um debate. Vamos o	 o 16 de Out de 2014 as... 

- acompanhar?
Larissa Freitas 

do senador José Agripino ao o	 o 16 de Out de 2014 às.., 

R

Declaração 

iornal O Globo
Larissa Freitas 

No primeiro debate no segundo turno das o	 o 15 de Out de 2014 as... 

eleições, exibido nessa terça-feira. 15,
Larissa Freitas 

Bate-papo - (20)
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Página	 Caixa de ent	 Notificações	 Informações	 Ferramenta...	 Central de A. 	 Mais	 Configurações	 Ajuda 

Hoje em seu programa na TV, a 	 o	 o	 14 de Out de 2014 as 

presidente candidata Duma Rousseff 	
Larissa Freitas 

a #FacedoDEM #d5m	 Larissa Frei silcurtidoreS	 o	 o	 14 de 

118 

Mentiras jogadas no ar Se continuarem	 o	 o	 13 de ut de 2014 ás... 

as atuais tendências da economia	
Larissa_Frentas	 /t 
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1 

Coleção de sons lugar.

Fis 

Publicações Publicações enviadas 

Publicações enviadas
Pesquisar...	 Ações 

Publicações 
programadas Publicações	

Alcance Cliques/açoeS Publicada 

Rascunhos o o 13 de Out de 2014 as 
Vamos acompanhar? Compartilhe este Larissa Freitas  

Publicações com convite. 

validade
o 11 de Out de 2014 as 

PROMESSA EM XEQUE: Miséria para 	 o
Larissa Freitas 

de cair no governo petista Cálculos feitos 
Vídeos 

Biblioteca de vídeos Corrupção desenfreada, inflação nas 	 o o 11 de Out de 2014 as 
Larissa Freitas 

alturas, aparelhamento do Estado, má 
Vídeos para publicação 

uzada
Para Rodrigo Maia, Dilma deve ser	 o o 11 de Out de 2014 as 

reporisabilizada pelos atos de corrupção
Larissa Freitas 

Empregos 

Candidaturas a vagas
E em mais uma pesquisa divulgada no 	 o o 10 de Out de 2014 as. 

Larissa Freitas  
segundo turno, o candidato Aécio Neves 

de emprego
_

o 8 de Out de 2014 às 11:22 
Governo obcecado com passado	 o

Larissa Freitas  Conteúdo de marca
opos

ição com o futuro. Sem ter como 

Publicações para o 7 de Out de 2014 as 1045 

analisar
.	 Oposição sai fortalecida das eleições	 o

Larissa Freitas 
2014 A oposição sai mais forte e altiva do 

Suas publicações
o 6 de Out de 2014 as 14:57 

E hoje tem inicio o segundo fumo para as 	 o
Larissa Freitas 

Formulários de eleições presidenciais. Corta aqui se 

anúncios de cadastro 5 de Out de 2014 as 22:13 
#CandidatosDemocratas A senadora	 o o

Larissa Freitas Biblioteca de Maria do Carmo Alves, do DEM, foi 
formulários

o o 5 de Out de 2014 as 21:23 
Biblioteca de #CandidatosDemOcratam O candidulo Larissa Freitas  

formulários de rascunho L..Uii	 Davi Alcolumbre, do DEM, foi eleito 

Configuração dos MAIS UMA DO PETROLAO: 	 o o 4 de Dut de 2014 as 22.52 

cadastros Superfaturamento em contratos da
Larissa Freitas 

Loja RETA FINAL: Aécio ultrapassa Mar:no	 o o 4 de Out de 2014 as 13.56 

pela primeira vez A CNT/MDA divulgou
Larissa Freitas 

Pedidos pendentes
o o 3 de Out de 2014 às 11:47 

Pedidos SUPERFATURAMENTO Petrobras Larissa Freitas 
pagou preço 17 vezes maior por material. 

Experiência - o 2 de Out de 2014 as 21 04 

instantânea (Canvas) -	
DATAFOLHA: Pesquisa mostra empate	 o

Larissa Freitas 
técnico entre Aécio e Marina O candidato 

MAIS UMA INVERDADE Duma afirma	 o o 2 de Out de 2014 às 11:08 

Larissa Freitas 
que demitiu ex-diretor da Petrobras, mas 

Gerenciar promoções 1 de Out de 2014 as 1520 
A onda Aécio se aproxima De maneira	 o o

Larissa Freitas 
-	 segura, resistente e cada vez mais forte. 

RISCO DILMA: Dólar fecha no maior	 o o 30 de Set de 2014 as,.. 

patamar desde dezembro de 2008 e
LariSsa Freitas 

Promessas de Duma, não acredite	 o o 29 de Set de 2014 às 

Promessa da presidente Dilma Rousseff,
LarisSa Freitas 

PETROLÃO: Campanha de Dilma em	 o o 27 de Set de 2014 as... 

2010 pediu dinheiros Costa, diz revista
Larissa Freitas 

Duma soube em 2009 de	 o o 26 de Set de 2014 às... 

I

ENGAVETOU: 
problemas em refinaria, mas caso foi -

Larissa Freitas 
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L

		

•

José Agripino participa de audiência no	 o	 o	 23 de Set de 2014 as 

STF para que CPI tenha acesso a	
Larissa Freitas 

kAS GAFES DE DILMA: Candidata usa	 o	 o	 23 de

	

dados incorretos e è contestada sobre	
Larissa Freitas 

120

	

Oposição pede ao PGR que investigue	 o	 o	 23 de 1 et 
reit 
de 2014 ãs . 

	

denúncia de desvio de dinheiro público	
Lariss Fas 
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Ferramentas 

Estúdio de Criação	 Gerencie todas as suas publicações no Estúdio de Criação 	 -	 - 
O Estúdio de Criação permite que você gerencie conteúdo de todas as suas Paginas em um só 

Coleção de sons	 lugar.	 -.

121- 
Publicações

	

	 - Publicações enviadas  
Publicações enviadas

Pesquisar...	 Ações 
Publicações 
programadas Publicações Alcance diques/ações	 Publicada 

Rascunhos Padrão do governo Duma é banalizar o o o	 22 de Set de 2014 as. 

Publicações com erro O Brasil tem seguido os piores Larissa Freitas 

validade
Oposição vai cobrar investigação do o o	 22 de Set de 2014 as 

Ministério Público sobre o desvio de Larissa Freitas 
Vídeos 

Biblioteca de vídeos MAIS UM ESCÂNDALO: PT da Bahia o o	 21 de Set de 2014 as... 

desviou milhões de programa Larissa Freitas 
Vídeos para publicação 

•uzada
BRASIL PADRÃO DILMA: Desigualdade O o	 18 de Sei de 2014 és... 

EI social ainda é muito grande no pais No Larissa Freitas 

Empregos 

Candidaturas a vagas Agripino fará parte de comitiva que ira ao o o	 18 de Sei de 2014 as.. 
Larissa Freitas 

de emprego
STF por acesso a depoimento de Paulo 

Para Onyx Lorenzoni, escêndalo da o o	 17 de Sei de 2014 às... 
Conteúdo de marca Petrobras prova que rnensaião nunca Larissa Freitas 

Publicações para
o	 17 de Sei de 2014 as... 

analisar O Brasil saiu do Mapa da Fome, segundo o
Larissa Freitas a ONU. Em 22 anos a redução do 

Suas publicações
Somos otimistas, apesar do governo A o o	 17 de Sei de 2014 às... 

Formulários de nova estratégia da campanha governista Larissa Freitas 

anúncios de cadastro
VIDEO: O Democratas é, acima de tudo, o o	 17 de Sei de 2014 às... 

Biblioteca de um partido moderno, liberal, prestigia a 
formulários 

Biblioteca de CORRUPÇÃO NA PETROBRAS' Ex- o o	 16 de Sei de 2014 as... 

formulários de rascunho diretor deve falar à CPMI em reunião Larissa Freitas 

Configuração dos VIDEO: Fernando Henrique Cardoso O O	 16 de Sei de 2014 às. .. 
cadastros entregou a Presidência da Republica com 

Loja CORRUPÇÃO: Governo indicou o ex- o o	 16 de Set de 2014 as. 

diietor Paulo Roberto Costa, afirma Larissa Freitas 
Pedidos pendentes 

Pedidos Marina veio do grupo que hoje a destrói o o	 18 de Set de 2014 as 

Apos quase trinta anos de militâscia no Larissa Freitas 

Experiência ,. BRASIL PADRÃO DILMA: Criação de o o	 12 de Sei de 2014 as... 
instantânea (Canvas) empregos cai 20% O mercado formal de Larissa Freitas 

Mendonça Filho quer convocar o o	 12 de Sei de 2014 as. 

I I1	 Mercadante para explicar alteração de Larissa Freitas 

Gerenciar promoções
BRASIL PADRÃO DILMA: A má gestão o o	 11 de Set de 2014 às... 

causando um caos na educação Um dos Larissa Freitas 

Para Rodrigo Maia, houve crime por o o	 10 de Sei de 2014 às 

parte da presidente Duma na compra de Larissa Freitas 

SàÈ	 Jose Agripino defende que CPI tenha o o	 10 de Sei de 2014 as... 

acesso imediato às declarações de Paulo Larissa Freitas 

paga hoje pelo aparelhamento o o	 10 de Sei de 2014 às... 

a
Sociedade 
promovido peio PT na Petrobras. diz Larissa Freitas 

ViDEO: O Democratas foi o único partido O o	 Ode Sei de 2014 as 19.36 

•1.t..	 que cortou na própria carne expulsando Larissa Freitas 
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Petrobras põe mensalão no juizado de 	 o	 o	 8 de Sei de 2014 às 1112 

pequenas causas Há três eleições a	
Larissa Freitas 

Escândalo da Petrobras é o novo 	 o	 o	 6 de S(  

-	 mensalão com proporções bem maiores, 	
Larissa Freitas 

Fk	 122 
BRASIL PADRÃO DILMA: Mais um	 o	 o	 5 de S( t de 2014 as 18.48 

íanking negativo para o pais O Brasil 	
Larisse Freitas	 1) 
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Ferramentas
Gerencie todas as suas publicações no Estúdio de Criação --	 -	 - 

Estúdio de Criação O Estúdio de Criação permite que você gerencie conteúdo de todas as suas Páginas em um só 

Coleção de sons lugar.
Fk	 113 

Publicações Publicações enviadas  

Publicações enviadas
Pesquisar...	 Ações 

Publicações 
programadas Publicações	 Alcance - Cliques/açoeS Publicada 

Rascunhos #BrasilpadrãoDilma #vamoscomparar 	 o o 11 de Jul de 2014 ás... 

Publicações com #MudaBrasii Larissa Freitas 

validade
o 11 de Jul de 2014 ás 11:17 ESCÂNDALO: Desvios em Abres e Lima 	 o 1	 parecem inesgotáveis Não e apenas a Larissa Freitas 

Vídeos 

Biblioteca de videos #facedoDEM #60milcurtidores	 o o 10 de Jul de 2014 ás... 

Vídeos para publicação
#democratas

Larissa Freitas  

uzada Durante encontro do DEM-ES com Aécio 	 o o 10 de Jul de 2014 ás 

Neves, José Agripino diz que povo LariSsa Freitas 

Empregos 

Candidaturas a vagas Em Sergipe, o nome do Democratas ao	 o o 10 de Jul de 2014 as 
Larissa Freitas 

V	 Senado é ode Senadora Maria do 
de emprego

Democratas atualizou a foto da capa	 o o Ode Jul de 2014 ás 18:01 
Conteúdo de marca dele. 

Publicações para
o 9 de Jul de 2014 as 17.47 

analisar Democratas torceu paras Brasil. O PT 	 o
Larissa Freitas politizou o evento. Meio que na raça. no 

Suas publicações
Agrrpino está otimista com a campanha 	 o o Ode Jul de 2014 ás 16.11 

Formulários de f	 majoritária do DEM no Acre O presidente Larissa Freitas 

anúncios de cadastro
Apesar das tentativas do governo Duma	 o o 9 de Jul de 2014 às 13.55 

Biblioteca de == - de negara alta da inflação, os dados suo Larissa Freitas 

formulários 

Biblioteca de No Amapá, o nome do Democratas ao 	 o o Ode Jul de 2014 ás 10.39 
Larissa Freitas 

formulários de rascunho Senado e Devi Alcolumbre II, deputado 

Configuração dos Mais um forte candidato do Democratas 	 o o 8 de Jul de 2014 as 09.32 
cadastros - ,	 ao Senado. Em Goiás, estamos com Lanssa Freitas 

Loja '.	 Conheça os nossos candidatos ao	 o o 7 de Jul de 2014 às 21:55 

Senado No Rio de Janeiro, o nome do Larissa Freitas 
Pedidos pendentes 

Pedidos Como se sabe, cada vez que a	 o o 7 de Jul de 2014 às 13.52 

7jíd 	 presidente Dúma Rousseff cai nas Larissa Freitas 

Experiência
Bolsa Familia é patrimônio brasileiro, diz 	 o 7 de Jul de 2014 às 11.11 

instantânea (Canvas)
1	 rei	 coordenador da campanha de Aecro Lanssa Freitas 

O O 6 de Jul de 2014 às 19:05 

Gerenciar promoções
Duma perde 2 milhões de votos. 	 o o 6 de Jul de 2014 as 16.10 

m
IBOPE: 
cresce a rejeição da classe C A maior Larussa Freitas 

.	 Falta muito para sermos campeões em	 o o 4 de Jul de 2014 as 16.07 

educação Nas recentes pesquisas. o Larissa Freitas 

BERLINDA TCU diz que Duma e	 o o 3 de Jul de 2014 às 19.35 

•
NA 
responsável por irregularidades na Larissa Freitas 

Pesquisa Datatolha divulgada nesta 	 o o 3 de Jul de 2014 as 10.35 

quarta-feira, 02, aponta que apesar de ter Larissa Freitas 

ROMBO NA PETROBRAS: TCU indica 	 O 
r prejuizo de pelo menos US$ 126 milhões

o 1 de Jul de 2014 às 1726  
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José Agripirio sobre coordenação da	 o	 o	 30 de Jun de 2014 as 

campanha presidencial: Há meses	
Larissa Freitas 

Seleção avança! O governo retrocede. 	 o	 O	 30 de J ffil 
No sufoco, a seleção brasileira avançou	

Lar,Ssa1s

124 
E hoje, as 14h30. Participe"	 o	 o	 30 de i in de 2014 as 

Larissa Freitas t(Z 
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Larissa, obtenha o Workplace do Facebook gratuitamente 
As ferramentas do Workplace para empresas são usadas por mais de 30 mil organizações para compartilhar proletos, ideias e 
culturas As equipes das organizações sem fins lucrativos e das instituições de ensino obtêm o Workplace Premium gratudamE 

L 

Democratas 
@democratas 

Página inicial 

Sobre 

Fotos 

Vídeos 

,tagram feed 

Notas 

Publicações 

Eventos 

Serviços 

Loja 

Grupos 

Ofertas 

Empregos 

Temas 

Comunidade 

Gerenciar promoções

L
Curtiu	 Seguindo	 Compartilhar 

.

Democratas 
Publicado por Leussa Frei/as 	 8 de outubro de 2014 

Mendonça pressiona para votação de projeto que susta decreto dos 
conselhos populares 
Após pressão da oposição na reunião de lideres partidários, foi incluída na 
pauta de ontem da Câmara o projeto que acaba com o decreto bolivariano 
de Dilma Roi sseff (P00 1 49112014) 

-

2014 

Português (Brasil) Porlugues (Portugal) 
English (OS) Espaoo( Français (France) 

Privacidade Termos Anúncios 
Opções de anúncio	 Cookies Mais 
Facebook © 2019 

L) LIL 

Com pressão de Mendonça, Câmara vota projeto que susta 
decreto dos conselhos populares 

1,1 mil	 115 comentários 843 compartilhamentos 

Curtir	 Comentar	 Compartilhar	 £ 

Mais relevantes 

Escreva um comentário... 

Etifelete Alves Aécio Neves 45 PRESIDENTE ... A MUDANÇA QUE 
O BRASIL PRECISA.... 

Curtir Responder Mensagem 4 a 

.	 Maria De Lourdes Souza Finalmente, uma atitude digna de 
reconhecimento. 

https:l/www.facebook.comlpg/democratas/postsl?ref=page—internal
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Puhhcado por Areno Arrtjda	 7 de outubro de 2016 

A inflação medida pelo Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) fechou setembro com alta de 008%, ante uma variação de 044%  
em agosto, informou nesta sexta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia 	 a 
e Estatística (IBGE). A taxa de variação é a menor desde julho de 2014. 

TOA 1

r 
126 

!l•

1 

v 

rmenor 
Inflação desacelera e sobe 0,08%, 

 valor para setembro desde 1998 

1	 ,'  

620	 30 comentários 171 compartilhamentos 

Curtir	 comentar	 Compartilhar	 £ 

Gerenciar promoções
Mais relevantes 

Escreva um comentário... 

Elcio Rascop Volta lula mostra para o temer como se governa 

Curtir Responder Mensagem 2 a 

Ver mais 10 comentários 

.
Democratas 
Publicado por Breno Arruda	 21 de fevereiro do 2017 

Mais de 2,8 milhões de brasileiros deixaram de ter plano de saúde nos 
últimos dois anos: de 50,4 milhões em dezembro de 2014 para 47,6 milhões 
em janeiro de 2017, segundo os dados mais recentes divulgados pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 
"A contratação de plano de saúde está diretamente relacionada à 
empregabilidade formal e ao poder de compra do cidadão. Em um cenário 
econômico adverso, é natural que haja redução no número de 
beneficiários", afirmou a agência, em nota. 
http://glo.bo/21w5ViD
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TtL StWO 

flt	 127 
ctàs 

Notas 

Publicações 

Eventos
	 215	 34 comentários 85 compartilhamentos 

Serviços	 Curtir	 Comentar	 Compartilhar	 £ 

Loja
Mais relevantes 

Grupos
Escreva um comentário... 

Ofertas 

Empregos
Eliomar Alves David Trágica a situação do povo. 

Temas
Curte Responder Mensagem 2 a 

Comunidade
Ver mais 16 comentários 

1

Democratas 
Gerenciar promoções Publicado por Larissa Freitas	 tido abril de 2014 

A economia brasileira está perdendo fôlego e deve crescer, em 2014, 
menos que no ano passado. Pela quarta vez consecutiva, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) cortou a previsão de crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) do país: o fundo agora acredita que a alta, este ano, 
deve ficar em 1,8% - em 2013, foi de 2,3%. Os dados estão no relatório 
"World Economic Outlook", divulgado nesta terça-feira (8). 

Com os cortes, a expectativa de crescimento do Brasil para 2014 é menos 
da metade do que o fundo previa em abril do ano passado. Em relatório 
divulgado naquele mês, a previsão era de alta de 4% no PIB. O FMI 
também cortou, de 2,8% para 2,7%, a expectativa de alta para o PIB do 
pais em 2015. 

Leia mais: http://glo. bo/1 93W5Lp
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Sobre 

Fotos 

Vídeos

Evolução das píeisões do FMI 
para a economia brasileira 
Pre',so para PIB de 2014 lem %) 

4

:--

r	 128 
**Iiz 7^ 

Notas 

Publicações 

Eventos 
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Loja 

Grupos 
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Empregos 

Temas 
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Gerenciar promoções

330	 27 comentários 589 compartilhamentos 

Curtir	 comentar	 Compartilhar	 £ 

Mais relevantes 

Escreva um comentário.. 

Lourdes Kyrilios Brasil amado II mas ... falido! I rife lizmefltel 

Curtir- Responder Mensagem 5 e 

ØClevicthon Higo ta bom demais!!! 'BRASIL UM PAÍS DE TOLOS" 

Curtir Responder Mensagem 55 

Ver mais 16 comentários 

.

Democratas 
Publicado por Larissa Freitas 	 . 4 de setembro de 2014 

Registro da caminhada de Paulo Souto governador em Barreiras (BA). 
#democratas #paulosouto25

Bate-papo -(27)
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Mais fotos das nossas andanças pela Bahia em www fliokr.corn/pauiosoLitoba 
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Gerenciar promoções

Impulsionamento indisponível 

928	 49 comentários 1 compartilhamento 

Curtir	 Comentar	 Compartilhar	 JIT, 

Mais relevantes 

Escreva um comentário... 

Denny Silva Vamos lá 2525252525252525252525252525 

Curtir - Responder . Mensagem 4 a 

Júnior Nogueira E 25 E 25 E 25 E 25 meu povo! 

Curtir- Responder Mensagem 4 a 

Ver mais 38 comentários 

.

Democratas 
24 de dezembro de 2013 

Estamos encerrando mais um ano. Obrigado pela participação nas nossas 
redes. Um Feliz Natal e um feliz 2014 para todos os democratas!

sij	 aEJ1PJL1 

r	 129 

171	 8 comentários 75 compartilhamentos 

Curtir	 Comentar	 Compartilhar	 £ 

Ver mais 4 comentarios 

Doutor Tomazini Que venha 2014.... 

Curtir Responder Mensagem 5 a 

Escreva um comentário... 

Democratas 
26 de dezembro de 2013 

O presidente do Democratas, Senador Jose Agripino, deseja a todos um 
Feliz 2014!

Bate-papo - (27) 
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Página	 Caixa de ent	 Notificações	 Informações	 Feri arentes Central de A... 

José Agripino í à
Mais	 Configurações	 Ajuda 

130 

Democratas 
@democratas	 129	 7 comentários 30 compartilhamentos 

Página inicial	 Curtir	 Comentar	 Compartilhar 

Sobre
Ver mais 5 comentários 

Fotos	 Ana Claudia Cerqueira Obrigada Presidente 

Vídeos	 Curtir Responder Mensagem 5 a 

stagram feed	 Israel Moreira Azevedo Desejo grandes vitórias ao nosso partido 
em 2014 e consequentemente, grandes vitórias para o nosso país e 

Notas	 para a nossa gente querira 

Publicações	 Curtir Responder Mensagem 5 a 

Eventos	 Escreva um comentário... 

Serviços 

Loja	 Democratas 

W Publicado por Larissa Freitas 	 17 de junho de 2015 

Grupos 

Ofertas 

Empregos 

Temas 

Comunidade 

Gerenciarpromoçoes

OGLOBO GLOBO COM 
Ti dá 30 dias para Duma Rousseff explicar irregularidades 
nas contas de 2014

Impulsionamento indisponível 

2,8 mil	 460 comentários 2.2 mil compartilhamentos 

Curtir	 Comentar	 Compartilhar	 £ 

Mais relevantes 

Escreva um comentário 

José Nazareth Gonçalves É UMA GRANDE TRISTEZA QUANDO 
AS PESSOAS NÃO ASSUMEM SEUS DEVERES COM ÉTICA 
RESPEITO PELO POVO SOFRIDO, MAS PELO CONTRÁRIO, 
NÃO SEI POR QUE RAIOS QUE O PARTA. FICAM ENROLANDO 
E NÃO ASSUMEM A POSTURA DE VERDADEIROS 
LEGISLADORES! JÁ NÃO SE FAZEM MAIS HOME... Ver mais 

Curtir Responder Mensagem 3 a 

Rosemeire Elias Não e possível já teve tempo demais,e ainda da 
mais trinta dias,lsto e um absurdo.Temos de passar o Brasil a limpo 

Curtir Responder Mensagem 3 Bate-papo - (27) 

https://www.facebook.com/pg/democratas/posts/?refpage_internal 	 617 
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Democratas vota e favor de honor,4os pare 

que autoriza o pagamento de honorários para advogados 
Camara aprovou o dispositivo do novo Código de Processo Civil 

advogados públicos 

públicos,	 fornia de uma lei posterior 

Lera Mais 

r- !d 1	 Rodrigo Mala apresenta PL que propõe garantia de 
reposição de inflação par. FGTS 

•	
-	 4'	 Projeto alteração na legislsçao para que a remuneraçaO dos 
- depósitos efetuados do FGTS rr.o seja inferior 5 inflação. 

.r, 

Médica cubana pedira hoje refúgio a governo 
—	 brasileiro 

—	 Ramona Rodriguez pediu apoio do Omocratas após fugir de um 

,	
municlpio do ParS onde atuava pelo programa Mais ?Mdicos
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-	 Ag Ipino pr	 pos5e de LUizAibirto no STJ 
líder do DEM Agrlptol relator do proJeto que defendeu o 
nome de Gurgel paroargo durante sab.tjip na Cci do Senado 

•

Fieury quer 
dependéndas do Senado 

dlxpo Senador diz ter se colocado a	 slçao para auxiliar o Senado 

J 
	 inala atenção à acesstbflldade nas 

nas mudençs ,secessârlax para que pessoas com deficincla 
possam ter pleno acesso á Casa 

Leia Mais 

Mendonça Filho questiona atraso de projeto espacial 
firmado em convêniocom a Ua*na 

51 

DepuIo	 ntoaabero reis motIvos 

t Ç It 
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Agora é Bocalom, gritam moradores em caminhada no 
BairroTaquari 
14/07/2014 
Em um clima bastante descontraído, dezenas de moradores saiam de suas casas e bradavam 

o lema da campanha: Agora é Boalom.
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BUSCAR 

MAPA DEMOCRATAS 
PELO 

BOIIr.

Pr.g.y 

Chir.

PREFEITO RODNEY MIRANDA VISITA OBRAS DE PREVENÇÃO AS 
INUNDAÇÕES

2DS.1 —	 ' 
C) prefeito lludriiy Mi ir;J flui/ou nt ultima quuuul r lii,., Iii nunu .	 rui nuca as obras fie 

instalação ao Setenta cie Comportas e bombeamento fio canal de Guaranhuns intervenção que 

possibilutara um escoamento mais eficaz das aquas do Canal para orlo Jucu A instalação do Sistema 

e uma obra dentro do conjunto de ações para minimizar as inundações em Vila Velha.



Lisboa & Horbach Advogados S/S 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
—2014- 	 JL
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No ano de 2014, o escritório Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados SIS 

(hoje Lisboa & Horbach Advogados S/S), sociedade civil de advogados inscrita 

no CNPJ sob o n° 06.074.61610001-93, prestou ao Democratas Nacional 

serviços de advocacia judicial e extrajudicial, bem como de consultoria jurídica, 

nos termos de contrato celebrado desde 1 0 de fevereiro de 2009 e respectivos 

termos aditivos (docs. anexos). 

Além disso, por força de contrato de prestação de serviços celebrado em 

06 de junho de 2014, o escritório "MEDEIROS, LISBOA E HORBACH SIS", atual 

"LISBOA E HORBACH S/S" prestou serviços advocatícios consistentes na 

atividade consultiva na esfera eleitoral - disponibilizada ao DEM Nacional e aos 

seus órgãos estaduais e distrital - bem como a atuação contenciosa 

(administrativa e judicial) perante o Tribunal Superior Eleitoral relacionadas às 

Eleições de 2014. (doc. anexo). 

Nesse sentido, além de atender as consultas jurídicas da Executiva 

Nacional da agremiação, o corpo técnico do escritório "MEDEIROS, LISBOA E 

HORBACH S/S", atual "LISBOA E HORBACH S/S", desenvolveu, no ano de 

2014, diversas atividades, tais como: (1) comparecimento às sessões de 

julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ordinariamente realizadas às terças e 

quintas-feiras; (ii) elaboração de ações, peças processuais e memoriais relativos 

aos diversos processos que tramitaram perante o Tribunal Superior Eleitoral e 

no Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo da atuação em outros foros e/ou 

Tribunais; e (iii) participação em audiências com Ministros e realização de 

sustentações orais junto ao Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal 

Federal.



Lisboa & Horbach Advogados S/S 

Anexamos, nesta oportunidade, a comprovação dos feitos processuais 

nos quais houve atuação formal, no ano de 2014, do Medeiros, Lisboa & 

Horbach Advogados SIS (docs. anexos).

138 

Brasília/DF, 10 de abril de 2019.
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Carolina Cardoso Guimarães Lisboa

Sócia-Gerente do Lisboa & Horbach Advogados
OAB/DF 24.511



MEDEIROS, LISBOA &. HORBACH 
ADVOGADOS 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS QUE ENTRE Sq&4*A1 
DEMOCRATAS NACIONAL - DEM 4, 4EtR 
LISBOA E HORBACH ADVOGADOS sÂs. 

1 

DEMOCRATAS - DEM NACIONAL, pessoa jurídica de direito 

privado, partido político com registro definitivo no Cartório do 11 

Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília sob o n° 00003143 do Livro A-
05, em 18/04/2007, nos moldes do art. 10 da Lei 9.096/95, CNPJ 
01.633.510/0001-69, com sede no 26° andar do Anexo 1 do Senado 
Federal, em Brasília, por seu Tesoureio, Saulo Garcia Queiroz, 

designado CONTRATANTE e de outro MEDEIROS, LISBOA e HORBACH ADVOGADOS 

S/S, sociedade civil de advogados, com sede em Brasília - Distrito 
Federal, no Setor de Rádio e TV Norte, Quadra 701, Conjunto C, Centro 
Empresarial Norte, Sala 733-A, 	 inscrita no CNPJ sob o 
06.074.616/0001-93, neste ato representada por sua sócia-gerente, 
CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA, brasileira, inscrita na OAB/DF sob 
o n° 24.511, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, ajustam e 
celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de 
serviços de advocacia judicial e extrajudicial, bem como de 
consultoria jurídica, de acordo com os interesses do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

1 - Da Contratante 

a) acompanhar a execução dos trabalhos, bem como a 
avaliação dos resultados; 

b) efetuar o pagamento relativo à prestação dos serviços 
nas condições previstas neste contrato; 

c) prestar ao CONTRATADO as informações solicitadas para 

a perfeita execução do contrato. 

II - Do Contratado 

SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Centro Empresarial Norte, SI. 733-A, Asa Norte -
Tel. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3202-2933 

www.mlhadvogados.com.br 
Brasília - DF
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a) responsabilizar-se 	 integralmente 
contratados constantes da Cláusula 
instrumento, respondendo pelo sei 
parcial ou total; 

b) executar os serviços ora contratados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços avençados o CONTRATANTE 
pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
por mês. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato vigorará pelo prazo de 01 (um) ano e 
será automaticamente renovado, para igual período, sucessivamente, no 
caso de as partes não manifestarem, expressamente, o desejo de não 
prorrogá-lo com a antecedência mínima de 30 dias do seu término. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME JURÍDICO 

O regime jurídico do presente contrato é o do Código Civil, 
e os serviços serão prestados com total independência profissional, 
não implicando nenhuma hipótese, na existência de subordinação 
hierárquica, dependência econômica ou cumprimento de horário por 
parte dos titulares do CONTRATADO ou de qualquer de seus prepostos. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE 

Será de inteira responsabilidade do CONTRATADO os 
pagamentos dos tributos federais, estaduais, distritais ou municipais, 
decorrentes dos serviços ora contratados, bem como os encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas referente ao pessoal 
empregado ou profissionais autônomos utilizados na execução dos 
trabalhos, ficando a CONTRATANTE livre de qualquer dessas obrigações, 
inclusive por força da solidariedade ou subsidiariedade. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS 

- SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Centro Empresarial Norte, Si. 733-A, Asa Norte - 
Te!. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3202-2933 

www.mlhadvogados.com.br
Brasília - DF
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Nas relações obrigacionais advindas deste 
para os atos advocatícios próprios à sua execução, aplica4-se, 4no q  
couber, as normas legais, regulamentares e éticas, 4elai3as lia 
regulamentação do exercício da advocacia.	 1 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária 
Especial de Brasília - DE para dirimir as questões porventura 
decorrentes do presente negócio jurídico, renunciando a qualquer 
outro que possuam ou venham a adquirir, por mais privilegiado que 
seja.

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o 
presente contrato em duas vias de igual teor e forma, para um só 
efeito, juntamente com duas testemunhas, abaixo nomeadas e 
identificda. para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Brasília, 1° de fevereiro de 2009. 

Democa as - DEM Nac 

PELO CONTRATADO: 

Carolina Cardoso uimarâes Lisboa 
Medeiros, Lisboa e Horbach Advogados S/S 

; - II 11 3 s ?/ D 

- SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Centro Empresarial Norte, SI. 733-A, Asa Norte - 
Tel. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3202-2933

www.mlhadvogados.com.br 
Brasília - DF 
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1	 TERMO 
PRESTAÇÃO D 
ENTRE SI CEL 
- DEM e M] 
ADVOGADOS S/

)ITIVO AO CONTRATO DE 
SERVIÇOS ADVOCATICIOS QUE 

RARN DEMO CR.TAS 
1WJÈ EIROS, LISBáA ] HOECH 

)essoa jurídica de direito 
finitivo no Crtório do 1° 

b o n° 00003143 do Livro A-
10 da Lei 9.096/95, CNPJ 
lar do Anexo 1 do Senado 
Romero Azevedo, designado 
e HORBACH ADVOGADOS S/S,

Brasília - Distrito Federal, 
701, Conjunto c, Centro 

ita no CNPJ sob o no 
ida por seu sócio-gerente, 
crito na OAB/DF sob o n° 

ite CONTRATADO, ajustam e 
Contrato de Prestação de 

as e condições seguintes: 

DEMOCRATAS - DEM NACIONAL, 

privado, partido político com registro d 
Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília S( 

05, em 18/04/2007, flOS moldes do art. 

01.633.510/0001-69, com sede no 26 1 an 

Federal, em Brasília, por seu Tesoureiro 

CONTRATANTE e de outro MEDEIROS, LISBOI 

sociedade civil de advogados, com sede em 
no Setor de Rádio e TV Norte, Quadr 
Empresarial Norte, Sala 733-A, insc: 
06.074.616/0001-93, neste ato represent 
CARLOS BASTIDE HORBACH, brasileiro, in 
19.058, doravante denominado simplesme 

celebram o presente 1° Termo Aditivo a 

Serviços AdvocatíCiOS, mediante as cláusu 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Termo Aditivo4em por objetivo alterar a 
Cláusula Terceira do Contrato de Prestaço de Serviços AdvocatícioS, 

que passa a ter a seguinte redação: 

"Pela prestação dos servços avençados o CONTRATANTE 

pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 17.500,00 

(dezessete mil e quinhentos reais) por mês". 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Permanecem inalteradas as d ais cláusulas do Contrato. 

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o 
presente aditivo em duas vias de igual teor e forma, para um só 

- SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Centro Empresari fl Norte, Si. 733-A, Asa Norte - 

Tel. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3 02-2933 
.mIhadvogados.cofli.br 

Brasília -- DF
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efeito,	 juntamente com dus testemunhas, 	 abaixo nomeadas e 

identificadas, para que surta seus jurídicas e legais efeito ___

ftzz 

143 
Brasília, 05 de dezembro de 

EM Nacional (Tesoureiro) 

PELO CONTRATADO: 

Carolina Cardoso Gu'imaraes Liboa 
Medeiros, Lisboa e Horbach Adogados S/S 

TESTEMUNHAS: 

2)

- SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Centro Empresaria! Norte, SL 733A, Asa Norte -
Te!. (61) 3202-2940 - Fax (61) 32022933 

www.mlhadvogados.com . bi-
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2 TERMO 4DITIV0 AO 
PRESTAÇÃO D1 SERVIÇOS 
QUE	 ENTR	 SI 
DEMOCRATAS NACIONAl 
MEDEIROS, LISBOA 
ADVOGADOS SI.

CONTRATO DE 

DEMOCRATAS - DEM NACIONAL, pessoa jurídi 

político com registro definitivo no Cartório do 1° Oi 
Brasília sob o n° 00003143 do Livro A-05, em 18/04/2 

Lei 9.096/95, CNPJ 01.633.510/0001-69, com sede 1 

Senado Federal, em Brasília, por seu Tesoureiro, 1 
CONTRATANTE e de outro MEDEIROS, 

ADVOGADOS S/S, sociedade civil de advogados, co 
Federal, no SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas 
3321-0467, Brasília - DF, CEP 70.070-935, in 
06.074.616/0001-93, neste ato repreentada por sua 

CARDOSO GUIMARÃES LISBOA, brasileira, iii 

24.511, doravante denominado simplesmente CONTF 

o presente 2 0 Termo Aditivo ao Contrato de Prestaç 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O presente Termo Aditivo tem por ol 

do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, qu

a de direito privado, partido 
cio de Pessoas Jurídicas de 
07, nos moldes do art. lO da 

26° andar do Anexo 1 do 
mero Azevedo, designado 

LISBOA e HORBACH 
n sede em Brasília - Distrito 
Salas 601/602 Fone/FAX 61 
rita no CNPJ sob o 
sócia-gerente, CAROLINA 
crita na OAB/DF sob o 
&TADO, ajustam e celebram 
lo de Serviços Advocatícios, 

tivo alterar a Cláusula Terceira 
passa a ter a seguinte redação: 

"Pela prestação dos serviços avenç 
ao CONTRATADO a importância 
quinhentos reais) por mês—.

idos o CONTRATANTE pagará 
de R$ 19.500,00 (dezenove mil e 

CLÁUSULA SEGUNDA
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riam as partes o presente aditivo 
ntainente com duis testemunhas, 
ídicos e legais efeitos. 

Permanecem inalteradas as demais e 

E por estarem justos e contratados, ass' 
em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, j 
abaixo nomeadas e identificadas, para que surta seus jui

Brasília, 10 de outubro de 2013. 

CONTRATANTE: 

EM Nacional (Tesoureiro) 

PELO CONTRATADO: 

Carolina Cardos Guimaraes Lisboa 
Medeiros, Lisboa e Horbach Advogidos SIS 

TESTEMUNHAS: 

CF	

Fausta de Meio 

)----------;r-_--------_-	
s
	

de O. Fagundes 

CPF 979.446.290-04

;/kiJ

WWL



MEDEIROS, LISBOA '& HORBACH 
ADVOGADOS 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADVOCATÍCIOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DEMOCRATAS NACIONAL e MlI*t* 
LISBOA E HORBACH ADVOGADOS	 146 

DEMOCRATAS - DEM NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, 
partido político com registro definitivo no Cartório do l' Oficio de Pessoas Jurídicas de 
Brasília sob o n° 00003143 do Livro A-OS, em 18/04/2007, nos moldes do art. 10 da Lei 
9.096/95, CNPJ 01.633.510/0001-69, com sede no 26° andar do Anexo 1 do Senado Federal, 

em Brasília, designado CONTRATANTE e de outro MEDEIROS, LISBOA e IIORBACH 

ADVOGADOS S/S, sociedade civil de advogados, com sede em Brasília - Distrito Federal, 
SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602, inscrita no CNPJ sob o n° 
06.074.616/0001-93, neste ato representada por sua sócia-gerente, CAROLINA CARDOSO 

GUIMARÃES LISBOA, brasileira, inscrito na OAB/DF sob o n° 24.511 doravante 

denominado simplesmente CONTRATADO, ajustam e celebram o presente Contrato de 
Prestação de Serviços Advocatícios, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui o objeto do presente contrato a prestação dos serviços advocatícios 

consistentes na atividade consultiva na esfera eleitoral - a ser dispombilizada ao DEM 

Nacional e aos seus órgãos estaduais e distrital -, bem como a atuação contenciosa 

(administrativa e judicial) perante o e. Tribunal Superior Eleitoral em prol do órgão nacional 

do Democratas, nas Eleições de 2014. 

Parágrafo único. Todas as despesas efetuadas pelo Medeiros, Lisboa & 

Horbach, ligadas direta ou indiretamente com o processo acima referido, incluindo-se 
fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo do(s) contratante(s), 
cujo ressarcimento se dará em até 03 (três) dias após a apresentação dos comprovantes das 

despesas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2.1. Do Contratante 

a) acompanhar a execução dos trabalhos, bem como a avaliação dos 
resultados; 

b) efetuar o pagamento relativo à prestação dos serviços nas condições 
previstas neste contrato

perfeit c) prestar ao CONTRATADO as informações solicitadas para a 
execução do contrato. 

SAtJS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Tel. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3202-2933

Brasília - DF CEP 70.070-935



MEDEIROS, LiS OA HORBACH 
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2.2. Do Contratado

a) responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados 
Cláusula Primeira deste instrumento, respondendo 
inadimplemento parcial ou total; 

b) executar os serviços ora contratados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

Pela prestação dos serviços avençados o CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO: 

a) a importância de R$ 35.000.00 (trinta e cinco mil reais) / mês, devida de 

junho de 2014 a dezembro de 2014, inclusive. 

CLÁUSULA QUARTA - DO REGIME JURÍDICO 

O regime jurídico do presente contrato é o do Código Civil, e os serviços 
serão prestados com total independência profissional, não implicando nenhuma hipótese, na 
existência de subordinação hierárquica, dependência econômica ou cumprimento de horário por 
parte dos titulares do CONTRATADO ou de qualquer de seus prepostos. 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE 

Será de inteira responsabilidade do CONTRATADO os pagamentos dos 

tributos federais, estaduais, distritais ou municipais, decorrentes dos serviços ora contratados, 
bem como os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas referente ao pessoal empregado 
ou profissionais autônomos utilizados na execução dos trabalhos, ficando a CONTRATANTE 

livre de qualquer dessas obrigações, inclusive por força da solidariedade ou subsidiariedade. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS

para os atos 
normas legais 

Nas relações obrigacionais advindas deste contrato, e 
advocatícios próprios à sua execução, aplicam-se, no que couber, as 
regulamentares e éticas, relativas a regulamentação do exercício da advocacia. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO 

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Tel. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3202-2933

Brasília - DF CEP 70.070-935
wwwdvgtbr
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As partes elegem o foro da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília - DF 
para dirimir as questões porventura decorrentes do presente negócio jurídico, renunciando aau 
qualquer outro que possuam ou venham a adquirir, por mais privilegiado que seja.  

E por estarem justos e contratados, assinam as partes o presente nm 
duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com duas testemunhas, abaixo 
nomeadas e identificadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

Brasília, 06 de junho de 2014. 

CONTRATADO:

c 

Carolina Cardotiimarães Lisboa 
Medeiros, Lis	 e Horb..à..dW'gH 

Fabricio Juliano Mendes,MedeiroS / 
Medeiros, Lisboa e Hybach Advados SIS 

Carlos Bastide Horbach 
Medeiros, Lisboa e Horbach Advogados S/S 

TESTEMUNHAS:

1) r	 CPF no 

2) CPFn° 

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 6011602
Tel. (61) 3202-2940 - Fax (61) 3202-2933

Brasília - OF CEP 70.070-935



13105/2019	
Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSOS PC N° 0000978-22.2010.6.00.0000 - Prestação de Contas 
UF: DF 

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 
PROTOCOLO: 104742010 - 3010412010 17:12 

REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 

RELATOR(A): MINISTRO GERALDO OG NICÉAS MARQUES FERNANDES 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2009 

LOCALIZAÇÃO: SEDAP-SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE DADOS PARTIDÁRIOS 
FASE ATUAL: 30104/2019 18:44-Aguardando

•'	 EUtI 
JUDI

F	 149 

N. Orige : 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 
SEDÁP	 30/04/2019 18:44	 Aguardando pagamento de parcela. 

Juntada de pagamento (protocolo n. 2.200/2019) SEDÁP	 30/04/2019 18:35	 Interessado: DEMOCRATAS; FABRÍCIO MEDEIROS 

SEDAP	 09/04/2019 19:00	 Aguardando pagamento de parcela. 

Juntada de manifestação (protocolo n. 1.78212019) 
SEDAP	 09/04/2019 18:57	 Interessado: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL; FABRÍCIO 

JULIANO MENDES MEDEIROS 

SEDAP	 12/03/2019 18:27	 Aguardando pagamento de parcela. 

Juntada de manifestação (protocolo n. 1.216/2019) 
SEDAP	 12/03/2019 18:24	 Interessado: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL; FABRÍCIO 

JULIANO MENDES MEDEIROS 

SEDAP	 14102/2019 16:16 	 Aguardando pagamento de parcela 

Juntada de requerimento (protocolo n. 55812019) SEDAP	 14/02/2019 16:09	 Interessado: DEMOCRATAS NACIONAL; FABRÍCIO MEDEIROS 

SEDAP	 08/01/2019 17:23	 Aguardando pagamento de parcela. 

Juntada de pagamento (protocolo n. 35/2019) Interessado: 
SEDAP	 08101/2019 17:16	 DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL; FABRÍCIO JULIANO 

MENDES MEDEIROS 

SEDAP	 06/12/2018 18:56	 Juntada de pagamento (protocolo n. 7.807/2018) 
Interessado: DEMOCRATAS NACIONAL; FABRICIO JULIANO 
MENDES MEDEIROS 

http./linter03.tse.jus,br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do	
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1310512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, no produzindo, portanto, efeito Legal. 

PROCESSO• PC N° 0000919-97.2011.6.00.0000 - Prestação de Contas 
UF: DF 

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 
PROTOCOLO: 95762011 -02/05/2011 15:32 

REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM)- NACIONAL 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 

REQUERENTE: RODRIGO FELINTO IBARRA EPITÁCIO MAIA, Presidente 
REQUERENTE: SAULO GARCIA QUEIROZ, Tesoureiro 

RELATOR(A): MINISTRO JORGE MUSSI 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2010 

LUCALIZÂÇÃO: GAB-JM-GABINETE DO MINISTRO JORGE MUSSI 
FASE ATUAL: 18/01/2019 14:49-Recebimento

J U 
150 

N. Origen: MIU 

Andamento	 Distribuição Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
Imprimir 

Andamentos 
Seção Data e Hora Andamento 
GÂB-JM 18101/2019 14:49 Recebimento 

SEDAP 17101/2019 13:11 Remessa para GAB-JM. 

SEDAP 17101/2019 13:11 Autos devolvidos após consulta. Anexos na SEDÂP. 

EDAP 17/01/2019 13:08 Recebimento 

Entrega em carga/vista (OUTROS: PEDRO HENRIQUER 
SEDAP 16/01/2019 15:27 BARROS ARAUJO) ADVOGADO 

SEDÂP 16/01/2019 15:23 Recebimento 

GAB-JM 16/01/2019 15:16 Autos encaminhados para cópias. 

GAB-JM 16101/2019 15:16 Remessa para SEDÂP. 

GAB-JM 16/01/2019 15:16 Remessa para SEDAP. 

GAB-JM 16/01/2019 15:16 Autos encaminhados para cópias 

GÂB-JM 26/11/2018 16:26 Recebimento 

ASEPÃ 26/11/2018 15:52 Remessa para GAB-JM. 

ÁSEPÃ 26/11/20181 . 5:52 Autos devolvidos Somente os 	 volumes. Anexos a SEDAP.

http://inter03.tse.jus. br/sadpPush/ExibirPartesprocessoJuddo 	 1132 



1310512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PC N° 0000265-76.2012.6.00.0000 - Prestacão de Contas PROCESSO: UF: DF 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 

PROTOCOLO: 80172012 - 30/04/2012 16:49 
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 

REQUERENTE: JOSÉ AGRIPINO MAIA, Presidente 
&DVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 

REQUERENTE: ROMERO AZEVEDO, Tesoureiro 
ADVOGADO: FÂBRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 

REQUERENTE: SAULO QUEIROZ, Tesoureiro 
REQUERENTE: RODRIGO MAIA, Presidente 
RELATOR(A): MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO 

IMPEDIDO: ADMÂR GONZAGA NETO (Impedimento por redistribuição) 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2011 

LOCALIZAÇÃO: SPR-SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 
FASE ATUAL: 1910312019 14:33-Recebimento

JUDIR1
151 

N. Origen: 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora 

SPR	 19/03/2019 14:33 

SEDAP	 18/03/2019 16:37 

SEDAP	 18/03/2019 16:37

Andamento 
Recebimento 

Conclusão. - seguem os 3 Volumes. Anexos na SEDAP 

Remessa - seguem os 3 Volumes. Anexos na SEDAP 

SEDAP	 18/03/2019 16:24	 Juntada de requerimento (protocolo n. 1.302/2019) 
Interessado: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL; FÁBRICIO 
JULIANO MENDES MEDEIROS; RICARDO MARTINS 

http://inter03.tse.jus. br/sadpPush/ExibirPartesProcessojud.do	 1137



1310512019	
Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PC N°0000228-15.2013,6.000000 - Prestacão de Contas PROCESSO:	 J UF: DF 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF	 N..° Or

PROTOCOLO: 92942013 - 29/04/2013 17:16 
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 

REQUERENTE: JOSÉ AGRIPINO MAIA 
&DVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 

REQUERENTE: ROMERO AZEVEDO 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 

REQUERENTE: ONYX DORNELLES LORENZONI 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 
ELATOR(A): MINISTRO LUIZ EDSON FACHIN 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012 
LOCALIZAÇÃO: SPR-SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA 

FASE ATUAL: 18/02/2019 12:3 8- Recebimento

rr' 
152 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora 

SPR	 18/02/2019 12:38 

SEDIV	 15/02/2019 17:32 

SEDIV	 15102/2019 17:32 
SEDIV	 15/02/2019 16:45

Andamento 
Recebimento 

Remessa 

Conclusão. 

Juntada de contrarrazões (protocolo n. 530/2019) 

http://ww.tse.jus.brI@@processrequest
1126



08/05/2019 14:23 

SEDIV
	

08105/2019 12:32 

CPADI
	

08/05/2019 11:58 

CPADI
	

08105/2019 11:58 
CPADI
	

08105/2019 11:47

13/05/2019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 
Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito Legal. 

PC N° 0000292-88.2014.6.00.0000 - Prestacão de Contas PROCESSO:
UF: DF 

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 
PROTOCOLO: 95342014 - 29/0412014 17:35 

REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 

REQUERENTE: JOSÉ AGRIPINO MAIA 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 

REQUERENTE: ONYX DORNELLES LORENZONI 
REQUERENTE: ROMERO AZEVEDO 

ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ

JUDI1M" 
Fk	 153 

N.° Origenj: 

RELATOR(A): MINISTRO GERALDO OG NICÉAS MARQUES FERNANDES 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2013 
LOCALIZAÇÃO: SEDIV-SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS DIVERSOS 

FASE ATUAL: 08105/2019 17:09-Entrega em carga/vista (Partes: Jader da Silva Vaz) 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
..1primjr 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

SEDIV	 08/05/2019 17:09	 Entrega em carga/vista (Partes: Jader da Silva Vaz) 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 
08/05/2019 14:23	 07/05/2019 Diário de justiça eletrônico N. 85 Pag. 16-18. 

Acórdão de 28/03/2019 

Publicação em 08/05/2019 Diário de justiça eletrônico N. 
85 Pag. 16-18. Acórdão de 28/0312019 

Recebimento 

Remessa para SEDIV. 

Autos encaminhados 

Montagem atualizada 
http:/tw'wtse.jus.br/processrequest

1/19



1410512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSO: PC N° 0000250-05.2015.6.00.0000- Prestação de Contas UF: DF JUDICIÁRIA 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DE N.	 Origen): - 

PROTOCOLO: 86452015 - 29/0412015 17:32
1L.L	 P 

Fb	 154 
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADO: FÁBRICIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: JADER DA SILVA VÁZ 

REQUERENTES: JOSÉ AGRIPINO MAIA, Presidente 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 

REQUERENTE: ROMERO AZEVEDO, Tesoureiro 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIÁNO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 

RELATOR(A): MINISTRO JORGE MUSSI 
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014 

LOCALIZAÇÃO: SEDAP-SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE DADOS PARTIDÁRIOS 

FASE ATUAL: 15104/2019 13:55-Entrega em carga/vista (Advogado do Processo: JADER DA SILVA VAZ OAB 
:51503-DF)

1 Andamento 1 Distribuição 1 Despachos 1 Decisão 1 Petições	 Todos Visualizar Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

Entrega em carga/vista (Advogado do Processo: JADER DA SILVA VAZ 
SEDAP	 15104/2019 13:55	 OAB :51503-DF) Com 2 volumes e 35 anexos. 

	

SEDAP
	

1510412019 13:53 

	

?ADI
	

1510412019 13:52 

	

CPADI
	

1510412019 13:52 

	

CPADI
	

15104/2019 13:39 

	

SEDAP
	

15/0412019 13:39 

	

SEDAP
	

15/0412019 13:39 

	

SEDAP
	

1210412019 16:39 

	

CPADI
	

12/0412019 16:36 

	

CPÂDI
	

12/0412019 16:36 

	

CPADI
	

12104/2019 16:28 

	

CPADI
	

1210412019 16:09 

	

CPADI
	

12/04/2019 16:03 

	

SEDAP	 1210412019 15:08 

	

SEDAP	 1210412019 15:08 
www.tse.jus.br/©©processrequest

Recebimento 

Para providências: 

Remessa para SEDAP. 

Recebimento 

Autos encaminhados para atualizar autuação (Subst. f 1. 423). 

Remessa para CPADI. 

Recebimento 

Autos devolvidos após atualização. 

Remessa para SEDAP. 

Montagem atuaLizada 

Enviado para Montagem 

Recebimento 

Autos encaminhados pata atualizar autuação (folha 422). 

Remessa para CPADI.
1/10 



JUDICIÁRIA 

1410512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSO: PC N° 0000980-50.2014.6.00.0000 - Prestação de Contas UF: DF 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF	 N. 0 

PROTOCOLO: 191882014 - 08108/2014 18:56 
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 
ADVOGADO: 
ADVOGADO:

CELSO DE BARROS CORREIA NETO  
RICARDO MARTINS JÚNIOR	 'f L 

ADVOGADO: JADER DA SILVA VAZ 
RELATOR(A): MINISTRO GERALDO OG NICÉÃS MARQUES FERNANDES 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO 
LOCALIZAÇÃO: SEDAP-SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE DADOS PARTIDÁRIOS 

ASE ATUAL: 11104/2019 10:19-Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: 

1 Andamento 1 Distribuição ' Despachos 1 Decisão 1 Petições	 Todos Visualizar Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: ) Com 1 volume 
SEDAP	 11104/2019 10:19	 e 1 anexo. 

Publicação em 1110412019 Diário de justiça eletrônico N. 070 Pag. 2. 
SEDAP 11104/2019 10:11 Despacho de 09/04/2019 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 10104/2019 
SEDAP 11/04/2019 10:11 Diário de justiça eletrônico N. 070 Pag. 2. Despacho de 09/04/2019 

Despacho encaminhado para publicação no DJe (Data prevista: 
SEDAP 10104/2019 11:51 11.4.2019). 

DAP 1010412019 11:04 Recebimento 

GAB-OF 09104/2019 21:09 Remessa para SEDAP. 

GAB-OF 09/0412019 21:09 Com despacho. 

Registrado(a) Despacho no(a) PC N° 980-50.2014.6.00.0000 em 
GAB-OF 0910412019 21:08 0910412019. Com despacho 

o 
GAB-OF 2710312019 16:15 Recebimento 

SEDAP 27/03/2019 15:41 Conclusão. Segue 1 volume e 1 anexo. 

SEDAP 27103/2019 15:41 Remessa Segue 1 volume e 1 anexo. 

SEDAP 27103/2019 15:23 Recebimento

Com informação n° 6412019 Asepa. Autos contendo 1 volume e 1 
ASEPA 27/0312019 15:16 anexo. 

ASEPA 27/0312019 15:16 Remessa para SEDAP. 

ASEPA 18103/2019 14:11 Recebimento 

www.tse.jus.br/processrequest 1/11



Andamentos 
Seção 

SEARQ 

SEARQ 

SEDAP 

SEÂRQ 

SEDAP 

SEDAP 

SEDAP 

SEDAP 

DAP 

SEDAP

Data e Hora 
0111212016 15:03 

01112/2016 15:01 

10/11/2016 15:52 

25/1012016 16:36 

24105/2016 14:36 

24/05/2016 14:36 

2410512016 14:36 

15/02/2016 11:59 

1510212016 11:59 

15102/2016 11:59 

SEDAP 13/0112016 16:34 

SEDAP 1310112016 15:04 

CPRO 13/0112016 14:49

14/05/2019
	

Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito Legal. 

PROCESSO: PP N° 0000008-80.2014.6.00.0000 - Propaganda Partidária UF: DE 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 

PROTOCOLO: 962014- 0710112014 15:53 
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: CARLOS BASTIDE HORBACH 

RELATOR(A): MINISTRO ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN 
ASSUNTO: VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA - EM BLOCO - EM 

INSERÇÕES - 2015 
LOCALIZAÇÃO: SEARQ-SEÇÃO DE ARQUIVO 

FASE ATUAL: 01112/2016 15:03-Guarda permanente

JUDICIÁRIA 
Origenj: 

'	 156 

'ndamento q' Distribuição 1 Despachos 1 Decisão 1 Petições	 Todos Visualizar Imprimir 

CPRO 

CPRO 

SEDAP 

SEDAP 

SEDAP 

SEDAP

Andamento 
Guarda permanente 

Recebimento para guarda no(a) SEARQ 

Arquivamento definitivo no Arquivo Central 

Devolvida a solicitação de arquivamento. Motivo: para correção 

Arquivamento definitivo no Arquivo Central 

Baixa definitiva dos autos. Motivo: para arquivamento. 

Desarquivamento 

Guarda intermediária 

Arquivamento provisório 

Decurso de prazo em 26 de janeiro de 2016, sem manifestação do 
Ministério Público Eleitoral (Ref.: Decisão de 1.12.2015, folha 81-82). 

Aguardando prazo. 

Recebimento 

Autos encaminhados. 

	

13101/2016 14:49
	 Remessa para SEDAP. 

	

1310112016 14:48
	 Autos devolvidos 

	

08101/2016 17:39
	 Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: 

Decurso de prazo em 18 de dezembro de 2015, sem qualquer 

	

08/0112016 17:39 	 manifestação (Ref.: decisão de 1.12.2015, fLs. 81-82). 

	

0311212015 15:15 	 Aguardando prazo. 

Publicação em 0311212015 Diário de justiça eletrônico N. 229 Pag. 6-

	

03/12/2015 11:01	 7. Decisão Monocrática de 0111212015 

www.tse.jus.br/processrequest 	 1/11 



1310512019	
Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

AcompanhamentoIprocessual 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSO: RP N° 000 1 415-63.2010.6.00.0000 - Representação UF: 
DF 

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 
PROTOCOLO: 158942010 - 17/06/2010 08:30 

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
REPRESENTADO: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADO: THIAGO FERNANDES BOVERIO 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 

REPRESENTADO: JOSÉ SERRA 
ADVOGADO: JOSÉ EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN 
ADVOGADO: ANTONIO CÉSAR BUENO MARRA 
ADVOGADA: VIVIAN CRISTINA COLLENGHI CAMELO 
ADVOGADO: ARNALDO MALHEIROS 
ADVOGADO: RICARDO PENTEADO DE FREITAS BORGES 
ADVOGADO: MARCELO CERTAIN TOLEDO 
ADVOGADO: FRANCISCO OCTAVIO DE ALMEIDA PRADO FILHO 
ADVOGADO: AMÍLCAR LUIZ TOBIÁS RIBEIRO

TIM 
JUDI IARIA 

F	 157 

N. Orige 

ADVOGADO: EDUARDO MIGUEL DA SILVA CARVALHO 
ADVOGADO: GUILHERME PAIVA CORRÊA DA SILVA 

RELATOR(A): MINISTRA FÁTIMA NANCY ANDRIGHI 
ASSUNTO: PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PROPAGANDA PARTIDÁRIA - 

PROPAGANDA ELEITORAL 
LOCALIZAÇÃO: DIV-DF-DIVERSOS DO DISTRITO FEDERAL 

FASE ATUAL: 15/08/2011 18:32-Redistribuição ao Corregedor. MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

Redistribuição ao Corregedor. MINISTRA NANCY ANDRIGHI. CPADI	 15/08/2011 18:32	 Art. 16, § 70 do RITSE 

Redistribuição ao Corregedor. MINISTRO HAMILTON CPADI	 29/04/2011 19:52	 CARVALHIDO. Art. 16, § 7°, do RITSE. 

Apensado ao processo judiciário Rp n° 1242-CGE	 03112/2010 12:16	 39.2010.6.00.0000 

Publicação em 03/12/2010 Diário da Justiça ELetrônico CGE	 03/12/2010 12:02	 Pag. 3-4. Despacho de 30/11/2010. 

http://inter03.tse.jus. br/sadpPush/ExibjrpartesprocessoJuddo 	
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1310512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 
Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSO RPP N° 0001417-96.2011.6.00.0000 - Registro de Partido 
Político UF: DF 

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 
PROTOCOLO: 192442011 - 2310812011 15:39 

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) - NACIONAL 
ADVOGADO: TH lAGO FERNANDES BOVERIO 
ADVOGADA: GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES 
ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA 
ADVOGADO: FLÁVIO JAIME DE MORAES JARDIM 
ADVOGADO: GUILHERME REGUEIRA PITTA 
'PUGNANTE: LÚCIO QUADROS VIEIRA LIMA 
ADVOGADO: JÁYME DE SOUZA VIEIRA LIMA FILHO 
ADVOGADO: IGOR ANDRADE COSTA 

IMPUGNÂNTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB) - NACIONAL

JUDK1M*Â 

	

1F	 158 

	

N. Origer4:	 *zi.t 

ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DA CUNHA 
IMPU GNANTE: PARTIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E DOS TRABALHADORES DA INICIATIVA 

PRIVADA DO BRASIL (PSPB) 
ADVOGADO: MANUEL DE OLIVEIRA 

IMPUGNANTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADO: RICARDO VITA PORTO 
ADVOGADA: FÁTIMA CRISTINA PIRES MIRANDA 
ADVOGADO: RICARDO MARTINS JÚNIOR 

RELATOR(A): MINISTRO JORGE MUSSI 
ASSUNTO: REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO 

LOCALIZAÇÃO: GAB-JM-GABINETE DO MINISTRO JORGE MUSSI 
FASE ATUAL: 24/04/2019 18:38-Recebimento 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora 
GAB-JM	 24104/2019 18:38 

CPADI	 24/04/2019 18:12 

CPADI	 24104/2019 18:12 

CPADI	 23/04/2019 12:01

Andamento 
Recebimento 

Conclusão. 

Remessa 

Montagem atualizada 

http;//inter03.tsejus. br/sadpPush/ExibirPartesProcessoJud.do	 1150



1310512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 
Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

IDENTIFICAÇÃO: PETICAO UF: SE	 JUDICIÁRIA 
MUNICÍPIO: ARACAJU - SE	

11/12/2014 PETICAO Da 
PROCESSO Recurso Ordinário n° 294-	

ESPÉCIE PETICÃO VINCULADO: 62.2014.6.25.0000 
PROTOCOLO: 365562014 - 11/12/2014 14:59 

INTERESSADO: CARLOS BASTIDE HORBACI-f, ADVOGADO 
INTERESSADO: DEM - DEMOCRATAS, (NACIONAL) 

ASSUNTO: PEDIDO, INGRESSO, FEITO, ASSISTÊNCIA, RECORRIDO 
LOCALIZAÇÃO: TRE-SE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 

FASE ATUAL: Registrado 

Andamento	 Despachos	 Documentos Juntados	 Todos Visualizar Imprimir 

Andamentos 

	

Seção	 Data e Hora	 Andamento 
Juntado ao processo judiciário RO n° 294- 

	

SEDIV	 05102/2015 14:56	 62.2014.6.25.0000 Interessado: CARLOS BASTIDE HORBACI-J; 
DEM - DEMOCRATAS 

SEDIV 22/12/2014 16:44 Recebimento 

CPRO 22/12/2014 16:39 Para providências: 

CPRO 22/12/2014 16:39 Remessa para SEDIV. 

`PRO 19/12/2014 19:30 Recebimento 

GAB-GM 19/12/2014 17:53 Para cumprimento de decisão. 

GAB-GM 19/12/2014 17:53 Remessa para CPRO. 

Registrado(a) Decisão Monocrática no(a) em 1711212014. 
GÀB-GM 19/12/2014 17:15 Com decisão 

GAB-GM 11/12/2014 17:05 Recebimento 

SEDIV 11/12/2014 16:50 Remessa para GAB-GM. 

SEDIV 11112/2014 16:50 Para providências: para despacho 

SEDIV 11/12/2014 16:49 Recebimento 

SEPROM 11112/2014 15:03 Encaminhado para SEDIV 

SEPROM 11/12/2014 15:03 Documento registrado

http://intero3.tsejus ,	
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1310512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 
Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal. 

PROCESSO : PET N° 0001521-88.2011.6.00.0000 - Petição UF: DF 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 

PROTOCOLO: 214062011 - 15109/2011 11:26 
REQUERENTE: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 

ADVOGADO: FÂBRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
RELATOR(A): MINISTRA MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA 

ASSUNTO: REGISTRO DE PARTÍDO POLÍTICO - APENSAMENTO 
LOCALIZAÇÃO: GAB-JM-GABINETE DO MINISTRO JORGE MUSSI

JUDIÇ 
N. Orige	 160 

1 

FASE ATUAL: 0110312018 16:01-Juntada de requerimento (protocolo n. 1.074/2018) 

Andamento	 Distribuição	 Despachos	 Decisão	 Petições	 Todos Visualizar 
Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

Juntada de requerimento (protocolo n. 1.074/2018) 
SEDAP	 01103/2018 16:01	 Interessado: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL; FABRICIO J. 

MENDES MEDEIROS 

Redistribuicão ao Corregedor. MINISTRA MARIA THEREZÁ DE 
CPADI	 14/04/2016 13:17	 ASSIS MOURA. Art. 16 5 70 do RITSE. 

Redistribuição ao Corregedor. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE SEDESC 1	 03/09/2014 14:22	 NORONHA. Art. 16 § 70 do RITSE 

Redistribuição ao Corregedor. MINISTRA LAURITA VAZ. Art. 
'PÂDI	 14103/2014 18:28	 16, § 70, do RITSE. 

Apensado ao processo judiciário RPP n° 1417-
CPÂDI	 16/09/2011 14:00 	 96.2011.6.00.0000 Em cumprimento ao despacho de fis. 02 

Liberação da distribui ção. Distribuição de Ordem em 
CPÃDI	 16/09/2011 13:59 	 16/09/2011 MINISTRA NANCY ÂNDRIGHI 

Cancelada Liberação de distribuição. Equívoco na 
CPADI	 16109/2011 13:57	 distribuição 

Cancelado o apensamento ao processo judiciário RPP n° 
CPÃDI	 16/09/2011 13:57	 1417-96.2011.6.00.0000 Equívoco na distribuição 

Apensado ao processo judiciário RPP n o 1417-
CPADI	 15109/2011 19:38	 96.2011.6.00.0000. 

Liberação da distribuição. Distribuição por prevenção em 
CPADI	 15/09/2011 19:38	 15/09/2011 MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

CPADI	 15/09/2011 19:35 	 Autuado - Pet n° 1521-88.2011.6.00.0000 
http://inter03.tse.jus. br/sadpPush/ExibirPartesprocessojuddo 	 112



1310512019	 Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Acompanhamento processual e Push 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legat.

JUDICIÁRIA ITL9 
Doc. Origem: REQUERIMEPWO 
26/0412011	

1 

ESPÉCIE: REQUERIMENTO 

INTERESSADO: DEM - DEMOCRATAS 
INTERESSADO: JOSÉ AGRIPINO MAIA, PRESIDENTE 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO, COMISSÃO EXECUTIVA, DEM 
LOCALIZAÇÃO: CPADI-COORDENÁDORIA DE REGISTROS PARTIDÁRIOS, AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

FASE ATUAL: Registrado 

Andamento ' Despachos ' Documentos Juntados	 Todos Visualizar Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

Cancelada a juntada do documento n° 10.138/2011 ERRO 
CPADI	 26/05/2011 18:33	 DE PROCEDIMENTO. 

CPADI 26/05/2011 18:13 Arquivado na seção 

CPADI 26/05/2011 18:12 Juntada do documento n°10.138/2011 

CPADI 26105/2011 18:12 Desarquivado da seção 

CPADI 25105/2011 13:53 Arquivado na seção 

anotado(s) no Sistema de Gerenciamento de Informações 
Partidárias - SGIP, nesta data, por meio do módulo externo 

CPADI 25/05/2011 13:53 - SGIPEx a composição dos Membros da Comissão Executiva 
Nacional. 

Publicação em 25/0512011 Diário da Justiça Eletrônico N. 
CPÀDI 25/05/2011 11:26 98 Pag. 2. Despacho de 19/05/2011. 

Despacho encaminhado para publicação no DJe, com CPÂDI 23/05/2011 14:04 previsão de publicação em 25.5.2011. 

CPADI 23/05/2011 13:57 Recebido 

SPR 20105/2011 19:05 Enviado para CPÂDI. Com despacho 

Registrado Despacho de 19/0512011. Com despacho SPR 20105/2011 17:53
o 

SPR 12105/2011 14:44 Recebido 
GAB-SJD 12105/2011 14:38 Enviado para SPR. Conclusos ao Presidente 

http://intero3.tse.jus, br/sadpPush/EibirPartesprocessoJudDocdo 114

IDENTIFICAÇÃO: REQUERIMENTO UF: DF 

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF 

PROCESSO 
VINCULADO: 

PROTOCOLO: 95792011 - 02/05/2011 15:34 



13/05/2019 Supremo Tribunal Federal 

ADI 4245 
Processo Físico	 Público 

Número Único: 0003829-85.2009.1.00.0000 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Origem: DF - DISTRITO FEDERAL 
Relator Atual: MIN. ROBERTO BARROSO 

REQTE.(S) DEMOCRATAS - DEM 
ADV.(A/S) FABRÍCIOjULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO(AIS) 
INTDO.(AJS) CONGRESSO NACIONAL 
INTDO.(A/S) PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Assunto: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1 Controle de Constitucional idade 

Procedência 

Data de Protocolo: 

27/05/2009 

Órgão de Origem: 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Origem: 
DISTRITO FEDERAL 

Número de Origem: 
63731 

D -	 r. 
í Gil 

REQTE.(S) 

DEMOCRATAS - DEM 

ADV.(AJS) 

FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO(AIS) 

1 NTDO.(AJS) 
CONGRESSO NACIONAL 

1 NTDO.(A/S) 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ADV.(AJS)

F	 162

116 



14/05/2019 

ARE 638603 
Processo Físico	 Público 

Número único: Sem número único 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
Origem: DF- DISTRITO FEDERAL 
Relator Atual: MIN. ROBERTO BARROSO 

REGE(S)	 LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
ADV.(A/S)	 ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
RECDO.(AIS)	 MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
PROC.(A/S)(ES)	 PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Supremo Tribuna! Federal

Tu~ elo~ FIW0ÍRA 

n1	 163

\. 

Informações 
Assunto: 

DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL 1 Eleição 1 Campanha Eleitoral 1 Propaganda eleitoral 

Procedência 

Data de Protocolo: 

06/04/2011 

Órgão de Origem: 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

Origem: 
DISTRITO FEDERAL 

Número de Origem: 
101294201 06000000 

RECTE.(S) 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

AD V. (AIS) 
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

RECDO.(AIS) 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PROC.(AIS)(ES) 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

RECDO (AIS) 
DEMOCRATAS - DEM 

ADV.(A/S) 
FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS 

INTDO.(A/S) 
CGTB - CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL 

portal.stf.jus.br/processos/verlmpressao.asp?imprimir=true&incjdente=4058324 	 1/6



13/05/2019	 Supremo Tribunal Federal 

DEMOCRATAS - DEM 

ADV(A/S) 

FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS 

1 NTDO.(AIS) 

CGTB - CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL 	 164 

ADV.(AJS) 

TÉRCIO DOS SANTOS PEDRAZOLI (109940/SP) 

INTDO.(A/S) 

DILMA VANA ROUSSEFF 

ADV.(A/S) 

MÁRCIO LUIZ SILVA (124151DF) 

INTDO(AIS) 

PAULO PEREIRA DA SILVA E OUTRO(AIS) 

ADV(A/S) 

DANIEL FERREIRA MELO (18584/DF) 

Andamentos 
08/10/2014 
Remessa externa dos autos, Guia n° 
44218/2014 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

07/10/2014 
Transitado(a) em julgado 
em 03/10/2014. 

03/09/2014 
Recebimento dos autos 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA - Guia 1263811/1263811 

03/09/2014 
Autos emprestados 
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA- Guia 14174/2014 (Origem: SEÇÃO DE 
AGRAVOS) 

03/09/2014 
Vista à PGR para fins de intimação 

22/08/2014 
Recebimento dos autos 

http:/Iportal.stf.jus. 	
217



1310512019	 Supremo Tribunal Federal 

ADPF 179 
Processo Físico	 Público 

Número Único: 0005235-44.2009.1.00.0000 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
Origem: DF- DISTRITO FEDERAL 
Relator Atual: MIN. CÁRMEN LÚCIA 	 165 

REQTE.(S)	 DEMOCRATAS - DEM 
ADV.(A/S)	 FABRICIOJULIANO MENDES MEDEIROS (27581 /DF, 395289/SP) 
INTDO.(A/S)	 AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT 
ADV.(A/S)	 PROCURADOR-GERAL FEDERAL (00000/DF) 

Informações 
Assunto: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1 Serviços 1 Concessão / Permissão 
Autorização 1 Transporte Terrestre 

Procedência 

Data de Protocolo: 

06/07/2009 

Órgão de Origem: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Origem: 

DISTRITO FEDERAL 

Número de Origem: 
85715 

Partes 

REQTE.(S) 

DEMOCRATAS- DEM 

ADV.(A/S) 

FABRICIOJULIANO MENDES MEDEIROS (27581/DF, 395289/SP) 

1 NTDO.(A/S) 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTF 

ADV.(AJS) 

PROCURADOR-GERAL FEDERAL (0000011)F) 

http:llportal.sttjus. br/processos/verlmpressao.asp?imprimir=true&incidente268gl 01 	 117



1310512019	 Supremo Tribunal Federal 

ADI 5045 
Processo Eletrônico	 Público 

Número Único: 9991943-74.2013.1.00.0000 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Origem: DE - DISTRITO FEDERAL 
Relator Atual: MIN. GILMAR MENDES 

REQTE.(S)	 DEMOCRATAS - DEM 
ADV.(A/S)	 FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS 
INTDO.(A/S)	 PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
ADV.(A/S)	 ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Informações 
Assunto: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO i Controle de Constitucionalidade 

Procedência 

Data de Protocolo: 

17/09/2013 

Órgão de Origem: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Origem: 

DISTRITO FEDERAL 

Número de Origem: 

5045 

P' dres 

REQTE.(S) 
DEMOCRATAS - DEM 

ADV. (AIS) 
FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS 

INTDO.(A/S) 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

ADV.(AIS) 

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

INTDO.(A/S) 

http://portal.sttjus.br/processos/verlmpressao.asp?imprimir=true&incidente=4466403	 116



13/05/2019	 Supremo Tribunal Federa' 

PSV87 
Processo Eletrônico	 Público 

Número Único: 9991269-962013.100.0000 

PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE 
Origem: DE - DISTRITO FEDERAL 
Relator Atual: MINISTRO PRESIDENTE 	 167 

PROPTE.(S)	 DEMOCRATAS - DEM 
ADV.(A/S)	 FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO(AIS) 
ADV.(A/S)	 RICARDO MARTINS JÚNIOR (54071 /DF) 

Assunto: 

DIREITO TRIBUTÁRIO 1 Impostos 1 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 

DIREITO TRIBUTÁRIO 1 Crédito Tributário 1 Base de Cálculo 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1 Meio Ambiente 1 Reserva legal 

Procedência 

Data de Protocolo: 

22/08/2013 

Órgão de Origem: 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Origem: 
DISTRITO FEDERAL 

Número de Origem: 
87 

Partes 

PROPTE.(S) 
DEMOCRATAS- DEM 

ADV.(AJS) 

FABRÍCIOJULIANO MENDES MEDEIROS E OUTRO(AIS) 

ADV.(AJS) 

RICARDO MARTINSJÚNIOR (54071/DF) 

ITóíiiir!itM1 

http://portal.sttjus.br/processos/verlmpressao.asp?imprimir=true&incidente=4452631 	 117



13/05/2019	 Supremo Tribunal Federal 

ADC3I 
Processo Eletrônico 	 Público 

Número Único: 9931674-4020111000000 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 
Origem: DF - DISTRITO FEDERAL 
Relator Atual: MIN. DIAS TOFFOLI 

REQTE.(S)	 PARTIDO DOS TRABALHADORES 
REQTE.(S)	 PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
REQTE(S)	 DEMOCRATAS - DEM 
REQTE.(S)	 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 

Informações 

Assunto: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1 Controle de Constitucionalidade 

Procedência 

Data de Protocolo: 

10/05/2011 

Órgão de Origem: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Origem: 

DISTRITO FEDERAL 

Número de Origem: 
31 

Partes 

REQTE.(S) 

PARTIDO DOS TRABALHADORES 

REQTE.(S) 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

REQTE.(S) 

DEMOCRATAS - DEM 

REQTE.(S) 

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB 

AD V. (AIS) 

http://portal.stf.jus. br/processos/verImpressaoasp?ïmprimirrue&incidente4o7398g 117



internet ( 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2014 

Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL	 169 

CNPJ n o 01.633.510/0001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, 

apresentamos o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o 

conjunto das ativiclaces aesenvoivias	 pelci	 piui.#u	 i 

Informática,	 Internet	 e	 Telecomunicações	 Ltda.,	 CNPJ 

05.960.403/0001-04, prestados de forma continuada durante todo o ano 

de 2014.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2014 

a) Locação e instalação na Sede do Democratas de Equipamento de 

Radiocomunicação para acesso à Internet pelo Partido; 

Hospedagem e suporte às páginas do Democratas na Internet 

(Juventude Democratas, Mulher Democratas, Filiação Online 

Democratas e Democratas Informa); hospedagem e manutenção 

dos domínios do Democratas na Internet e respectivas contas de 

e-mail; autenticação de conexão ADSL da 01, instalada na Sede 

do Democratas; manutenção de webmail aos usuários do 

Democratas. 

Brasília, 08 de maio de 2019. 

Marco Antonio Quinta 

Sócio-Gerente 

Endereço: SHN Quadra 2 Bloco A Loja 102 Asa Norte Brasília/DF CEP: 70.702-900 
Telefones: 61 3041-8080/61 9.9213-1990 
E-maillSite: d.comercial@openinte rnet.com.br / www.openinternet.com.br



RELATÓRIO DE ATIVIDADES (2014) 

Cliente: DEMOCRATAS - DEM NACIONAL 	 170 

CNPJ n°01.633.510/0001-69 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, 

apresentamos o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o conjunto das 

atividades desenvolvidas pela RDA Assessoria, Consultoria e Serviços em favor do 

DEMOCRATAS, no ano de 2014. 

Antes, porém, esclarecemos que o vínculo contratual com o cliente em tela data 

de 1996, período a partir do qual vimos prestando serviços de natureza permanente à 

referida associação.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

i. Realização do controle financeiro da pessoa jurídica; 

ii. Análise da regularidade dos diretórios estaduais do DEM, a fim de sugerir, 

se for o caso, o repasse de recursos do Fundo Partidário aos 

mencionados órgãos partidários regionais; 

iii. Exame das prestações de contas dos recursos repassados aos diretórios 

estaduais do DEM;



iv. Controle das doações recebidas (pessoas físicas, jurídicas e 

contribuições parlamentares) pelo DEM Nacional, bem como o controle 

dos repasses de parcela de tais verbas aos demais órgãos parti44rios, 

observadas as normas estatutárias aplicáveis à espécie; 

V.	 Controle do pagamento de pessoal, fornecedores, assessorias, 

consultorias, etc. 

vi. Controle do processo financeiro das Eleições 2014 do Democratas, 

incluindo o controle das doações recebidas e a efetivação financeira das 

doações aos candidatos do Partido. 

Brasília, 30 de abril de 2019.

Ro/rero Azevedo

Sócio-Gerente



SENADO FEDERAL 
Secretaria de Patrimônio 

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis 

Brasília - DF, 06 de 

Assunto: Memória de Cálculo - Exercício 2014 

Senhor Assessor, 

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Termo 
de Permissão de Uso n° 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo 
Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora n° 30, de 2002. 

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria Memória de Cálculo Exercício 
2014, no valor de R$ 9.822,64 (nove mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro 
centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir: 

• Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO 
no Banco do Brasil n° 0200540000128808-0, registro sob o n° 
CNPJ n° 01.633.510/0001-69 do depositante ( Art. 5° do Ato da 
Comissão Diretora n° 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula 
Quarta do Termo de Cessão). 

• Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE 
DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5° do Ato 
da Comissão Diretora n° 30/2002. 

Solicitamos que o valor referente ao mês de j aneiro/2014 seja depositado com 
a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada 
mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo 
desde 2013, SOMENTE será enviada GRU para ressarcimento do custo variável, ou seja, 
a tarifação telefônica. 

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 /3303-3021 
ou pelo e-mail spatr-seaini(/ senado. ov.br . 

Atenciosamente, 

Marcàs Aurélio Corrêa 
SEAIM/SPATR 

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS 
Anexo 1, 26° andar. 
Senado Federal

Senado Federal 1 SEEP 1 CEP 70165-900 1 Brasília DF 
Telefone: +55 (61) 3303-3178 1 spatrsenado.gov.br
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MEMÓRIA DE CÁLCULO 

EXERCÍCIO DE 2014 

Processo no 006402112-7 Termo de Cessão no 001112008 
CUSTO FIXO R$ 

Custos relativos área ocupada no Anexo 	 - 261 Andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 
10 (193,81 m2xR$/m246,35=R$) 8 983 09 

Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do 
Democratas de nos. 3224-1912, 3225-9179, 3226-5496, 3323-2857, 3323-2861, 3323-
2862, 3323-2863, 3323-2865, 3323-2866, 3323-4006,3323-7837, 0458946A, 
0495401A, 049540113, 3303-1349, 3303-1350, 3303-1692, 3303-2832, 3303-4305, 839,55 
3303-4307, 3303-4308, 3303-4309, 3303-4617, 3303-5166, 3303-5263, 3303-4294, 
3303-4295, 3303-4306 e 3303-5295 (29 Ponto x R$/Ponto 28,95 	 R$) 

CUSTO FIXO MENSAL
9.822,64 

Observç5es: 

1 - Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5 0 do Ato da Comissão Diretora n° 30/2002). 

2 -Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil no 
0200540000128808-0, registro CNPJ sob o n° 01.633.51010001-69 (Art. 50 do Ato da Comissão Diretora 
n° 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão). 

CUSTO VARIÁVEL 

I Custo de tarifação das Linhas Telefônicas 

STO VARIÁVEL MENSAL
X,XX 

O bs e ri ações: 

3 - Será enviado CRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. 
n o i.



SOCONTAL 
SOCONTA]. ASSESSORIA COIdTABU. LTDA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 

cõrÃiÃNÏË 
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CNPJ N 2 01.633.510/0001-69. 

CONTRATADA: 
SOCONTAL ASSESSORIA CONTABI L LTDA. 
CNPJ N 2 00.657.163/0001-41. 

Em atendimento à solicitação efetuada pelo contratante, apresento o 
relatório de atividades contábeis exercidas durante o exercício de 2014. 
conforme abaixo. 

• Conferência da documentação fiscal e contábil; 
• Conferência dos lançamentos e históricos nas contas contábeis; 
• Conciliação bancária das contas correntes dos recursos recebidos 

do Fundo Partidário e de Outros Recursos; 
• Escrituração contábil mês a mês de acordo com as normas 

brasileiras de contabilidade; 
• Conferência dos balancetes dos recursos do Fundo Partidário e 

Outros Recursos; 
• Análise prestações de contas trimestrais dos Diretórios Estaduais, 

conforme artigo 108 inciso VI parágrafos 12 e 22 do estatuto da 
agremiação partidária; 

• Elaboração de folhas de pagamentos dos funcionários e emissão 
das guias para recolhimento (GPS-INSS, FGTS, PIS, E IRRF); 

• Confecção DARFs para recolhimento do IR e do PIS-COFINS-CSLL 
incidentes sobre as notas fiscais de serviços prestados por pessoas 
jurídicas não optantes pelo simples nacional; 

• Apresentação da DCTF mensal ao órgão competente; 
• Encerramento do exercício e emissão dos seguintes demonstrativos 

contáveis: Balancetes, Balanço Patrimonial, Demonstração das 
Mutações Patrimoniais, Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados, Demonstração de Resultado do Exercício, 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, 
Demonstrativo de Receitas e Despesas, Livro Diário e Livro Razão; 

,• o.e1.13jQoe1-4	
CFIDF n° 07.369.312(0014j 

Quadra 05-Lote 12, Salas 1011102 - Setor Sul Comerclaj - Fone: (81) 3384-8288	 CEP: 72410.050



SOCONTAL 
eIJNIA WWML LTDA 

Elaboração da Prestação de contas para apresentação ao TSE 
conforme preceitua a Resolução TSE n Q 21.841/2004 e a Lei n2 

Apresentação aos órgãos competentes das informações: DI 
GDRAISeDM.	 r

175 

Brasília, 08 de maio de 2019. 

-SOC.ON1ALS$ESSÕRUCON-FlL LTDA 
OSANO VICENTEDEP'ÁULA 

CRC N 2 7452 - DF 

cwp.	 ,' 0O.e57.13QØO1-41
07369.312Joo1.o
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ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

E FOTOS DA CONVENÇÃO NACIONAL DO DEMOCRATAS 

REALIZADA EM BRASÍLIA - DF EM 30/0612014, NO HOTEL 

GRAND BITTAR, QUE TIVERAM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO 

DE ESPAÇO, COFFE-BREAK, SERVIÇO DE ÁGUA E CAFÉ, 

LOCAÇÃO DE MICROFONES, PROJETORES E GRAVAÇÃO DE 

ÁUDIO PAGOS ATRAVÉS DA EMPRESA TRIPS TURISMO LTDA., 

CNPJ 00.013.69810001-80, ATRAVÉS DAS FATURAS N°s 

10210360 E 10210421 	 DE 08/07/2014 E 1110712014, 

RESPECTIVAMENTE. 

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL 
Senado Federal - Anexo 1 - 26 0 andar - Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil 

(61) 3311-4305/3311-4307 
democratas25©democratas.org.br  - www.democratas.org.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONVENÇÃO NACIONAL ORDINÁRIA 

RETIFICAÇÃO 

Retificando o Edital publicado no jornal Correio Braziliense de 

18/06/2014, o Presidente da Comissão Executiva Nacional do Democratas, 

com fundamento na alínea "b" do artigo 71 c/c os artigos 46 e 47 do 

Estatuto do Democratas, convoca os convencionais abaixo relacionados a 

participarem da Convenção Nacional Ordinária no dia 30 de junho de 

2014, segunda-feira, das 16:00h às 18:00h, na sede do Partido - Senado 

Federal Anexo 1 26 P Andar - Brasília - DF, para: a) deliberar sobre 

candidaturas e coligações para a eleição majoritária de âmbito nacional; b) 

tratar de assuntos referentes às Eleições de 2014 e de outros temas de 

interesse partidário. São convencionais: os Delegados ou seus suplentes 

dos Diretórios Estaduais; os membros do Diretório Nacional ou seus 

suplentes; e os representantes do Partido no Congresso Nacional. 

Brasília, 18 de junho de 2014. 

- 

(	
D) SenaYor JOSE AGRI?INO MAIA

Presidínte Naciona1"d'o Democratas 

COMISSAO EXEUÏhIf JUUNML 

Edifício Senado Federal - Anexo 1 - 26° andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-19 
Braçíli--DfCEO 70.1 6 -900	 0iv	 :tn	 --	 F	 çr.	 i7:d	 crt
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ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E LOCAL 

Brasília, 24 de junho de 2014 

Aos Convencionais Nacionais do Democratas, 

Informamos que a Convenção Nacional Ordinária do dia 30 de 

junho de 2014, segunda-feira, será realizada no Grand Bittar Hotel, Setor 

Hoteleiro Sul Quadra 5 Bloco A - Brasília/DF, das 14:30h às 18:00h. 

Cordiais saudações,

/ 

Senador)OSÉ AGRIPINO MAIA 
Presidente Nacional do Democratas 

4OCR 

Q(DIRETÕRIO\O) 
NACIONAL 1 

co 

c R 

- -
	 COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL 

Edifício Senado Federal - Anexo - 26° andar - Fones: (61) 3311-4305 /3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912 
8rasí-DF CFP 70. 1 65-900 6afl - Sit?: 	 i m3: der-	 r:; ?5drncrtasr
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cpCIU 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

-2014— 

Cliente:  Instituto Tancredo Neves
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Cliente: Instituto Tancredo Neves 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, apresentamos 

o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o conjunto das atividades 

desenvolvidas pela B5 Estratégia e Marketing LTDA., CNPJ 10.483.423/0001-63, 

no ano de 2014 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2014 

Em 2014 foram prestados Serviços de Marketing digital tais como: 

1. Criação do novo site do Instituto 

2. Suporte , manutenção técnica e atualização do conteúdo das páginas 

eletrônica do Instituto htrp: / /ww\v.flc.org.br/  

Em anexo seguem algumas imagens referentes às atividades realizadas no período. 

Brasília, 13 de maio de 2019. 

enoA;uda 

Sócio-Gerente
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Anexo 

Algumas imagens referentes às atividades realizadas no período. 

Criação do Site

PORTAL DA DEMOCRACIA 
FUNDA CÃO LIBERDADE E CIDADANIA
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PORTAL DA DEMOCRACIA 
FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA

Buscar no site 

A ascensão da extrema direita europeia não é caso de populismo 

(Michael Lowi - Ilustríssima - Folha de SP 15) 1 As eleições europeias confirmaram uma tendência observada lá há alguns anos na 
maior parte dos países do continente o crescimento espetacular da extrema direita Esse é um fenómeno sem precedente desde os 
anos 1930. Em muitos palses, essa corrente obtinha entre 10 e 20% Hoje, em três países (França Inglaterra e Dinamarca), ela já 
atinge entre 25 e 396'n dos votos. Na verdade, sua influência é mais vasta do que seu eleitorado, ela contamina com suas ideias a direita 
clássica e até mesmo uma parte da esquerda social-liberal O caso francês é o mais grave o avanço da Frente Nacional ultrapassa 

todas as previsões mesmo as mais pessimistas. 

2 O conceito de populismo", empregado por alguns cientistas políticos, pela mídia e mesmo por uma parte da esquerda não é de 
modo algum capaz de dar conta do fenômeno em questão servindo apenas a semear a confusão. Se na América Latina, desde os anos 
1930 até os 1960,  o termo correspondia a algo relativamente preciso -o varguismo o peronismo etc-, seu uso na Europa a partir dos 
anos 1990 é cada vez mais vago e impreciso 

3 O populismo é definido como uma posição política que está do lado do povo contra as elites, o que é valido para quase qualquer 
movimento ou partido político. Esse pseudoconceito. aplicado aos partidos de extrema direita, leva, voluntariamente ou não a legitimá-
los a torná-los mais aceitáveis e até mesmo simpáticos -quem não é a favor do povo contra as elites?-, evitando cuidadosamente os

k



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

Conforme solicitação formulada pelo Instituto Tancredo Neve de188 

Estudos Políticos e Sociais, CNPJ 01.610.922/0001-83, apresenlio 

relatório abaixo das atividades desenvolvidas por mim, David Baker 

Shashoua, formado e capacitado na operação e desenvolvimento de 

Sistemas de Informática pela Universidade de Brasília, ao Instituto, nos 

meses de fevereiro e março de 2014. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

a) Gerência da distribuição interna dos telefones e ramais do 

Partido; 

b) Auxílio aos funcionários do INSTITUTO na operação dos 

equipamentos de informática (computadores, impressoras e 

softwares), etc; 

C) Gerenciamento e manutenção dos equipamentos de 

informática, da rede geral de computadores do INSTITUTO e 

acesso à Internet da sede do INSTITUTO; 

d)	 Gerenciamento de todos os domínios de Internet do 

INSTITUTO	 (www.itn.org.br	 e	 www.flc.org.br	 )	 e	 os 

respectivos	 endereços de correio eletrônico junto ao

Registro.br e ao Provedor de Internet; 

Brasília, 10 de maio de 2019. 

(: )A C^ , 1^ 
David Baker Shashoua
CPF 494.929.001-06
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1	 c 

Pelo presente, e conforme solicitado pelo Instituto Tancredo Neves de Estudos 
Políticos e Sociais, CNPJ 01.610.922/0001-83, descrevemos abaixo os serviços prestados ao 
Instituto, pela empresa DB Shashoua Serviços Administrativos ME, CNPJ no 
19.858.748/0001-69, de março a dezembro de 2014: 

a) Gerência da distribuição interna dos telefones e ramais do Partido; 

b) Auxílio aos funcionários do Instituto na operação dos equipamentos de 

informática (computadores, impressoras e softwares), etc; 

C)	 Gerenciamento e manutenção dos equipamentos de informática, da rede geral de 

computadores do INSTITUTO e acesso à Internet da sede do Instituto; 

d) Gerenciamento de todos os domínios de Internet do Instituto (www.itn.org.br  e 

www.flc.org.br ) e os respectivos endereços de correio eletrônico junto ao 

Registro.br e ao Provedor de Internet; 

e) Organização do Seminário para Assessores de Comunicação do DEM sobre 

como aprimorar o uso das redes sociais, realizado no Hotel San Marco, em 

Brasília - DF, em 27/03/2014; 

O	 Organização do Curso de Formação Política para Jovens do Democratas, 

realizado em Recife - PE, de 05/06/2014 a 07/06/2014; 

g) Organização do Seminário para Pré-Candidatos do Democratas ao Congresso 

Nacional, realizado no Hotel Brasil XXI, em Brasília - DF, em 10/06/2014. 

h) Serviços administrativos contínuos prestados à Presidência do Instituto como 

relacionamentos com o Banco do Brasil e outras instituições (contabilidade, etc), 

administração dos Sistemas Financeiros de Pagamentos do Instituto 

(Gerenciador Financeiro).

Brasília, 10 de maio de 2019 

David Baker Shashoua 
Sócio-Gerente
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ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, EXEMPLOS DE 

RELATÓRIOS PRODUZIDOS EM 2014 PELA EMPRESA DCM4 

CONSULTORIA POLÍTICO ECONÔMICA, CNPJ 10.783.301/0001-

92, QUE COMPUNHAM PARTE DOS SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA INTERNACIONAL E POLÍTICA AO INSTITUTO 

TANCREDO NEVES DE ESTUDOS POLÍTICO E SOCIAIS, ASSIM 

COMO PALESTRAS (PROGRAMA DE SEMINÁRIO ANEXO), 

ACONSELHAMENTO E ASSES SORAMENTO PRESTADOS À 

DIRETORIA DO ITN. 

Senado Federal - Anexo 1 - 26 0 andar - Praça dos Três Poderes 
CEP 70.165-900 -Brasília - DE 
Tel: (+55 61) 3311-4273 
Fax: (+5.5 61) 3223-6201 
e-mail: itn©itn.org.br  
Site: www.itn.orgbr
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ALEMANHA PÕS-MERKEL! A SUCESSORA! 	 IFk 191 

1.Analistas políticos europeus estão chamando a atenção para Ursula von der Lejen, 
que acaba de ser nomeada Ministra da Defesa. Não é a política típica da CDU. Mãe de 
sete filhos, ginecologista, começou a sua carreira política apenas aos 42 anos - algo 
nada comum na Alemanha. Aos 55 anos, é uma das mais populares políticas do país. 
O Ministério garante atenção pública e um papel simpático como "mãe dos soldados" a 
Ursula von der Leyen - apesar de algumas reações iniciais terem questionado a 
escolha de uma mulher para "comandar as tropas". 

2. Por outro lado, tem uma estrutura complexa, com 33 bilhões de euros de orçamento, 
e apresenta uma série de desafios, não sendo o menor deles a presença de 3400 
militares alemães no Afeganistão (cuja retirada está prevista para 2014). Thomas de 
Maiziêre, também apresentado como um potencial sucessor, quase caiu em desgraça 
quando era ministro da Defesa (agora passou para o Interior) por causa de um projeto 
de construção de drones de 660 milhões de euros. 

3.A revista Der Spiegel tanto diz que Ursula von der Leyen é "finalmente a princesa 
herdeira", quanto sugere que o cargo da Defesa a deixa num "assento ejetável". Von 
Der Leyen tem, no entanto, fama de ser alguém que resolve problemas, diz a revista. 
"Até agora nunca teve de usar a palavra derrota.". Uma das mais recentes vitórias foi, 
aliás, contra a própria Merkel. Enquanto ministra do Trabalho, Von der Leyen desafiou 
abertamente a chanceler, contrariando a sua opinião em relação às quotas para 
mulheres nos conselhos de administração das empresas. Venceu e, embora o combate 
tenha deixado marcas, conseguiu que, após ter rejeitado a pasta da Saúde, a 
chanceler a escolhesse para uma pasta ainda mais relevante. 

NOTAS LATINO-AMERICANAS! 

1.(Clarín, 15) Greve de policiais e saques derrubam a aprovação de Cristina Kirchner. 
Desaprovam sua gestão: 58,4%. Aprovam sua gestão 30,6%. GaLC1. 

2. (Agência EFE, 13) Resultado final das eleições em Honduras. Hemández (PN) 
36,89% / Xiomara Zelaya (Libre) 28,78% / etc. Câmara de Deputados: PN 37%, Libre 
29%, PI- 20%, Anticorrupção 10% 1298 Prefeituras: PN 183, PL 83, Libre 31, DC 1. 

3.Eleição Presidencial no Chile, segundo turno. Vitória de Bachelet, com 62,2%. 
Mathei teve 37,8%. A abstenção atingiu 58%%. Já havia sido 51% no primeiro turno e 
56,8% nas eleições municipais em 2012, quando o Chile adotou o voto voluntário. 

4. (El Comércio, 13) Peru vai superar a meta de 3 milhões de turistas em 2013. A cifra 
supera 2012 e corresponde a uma entrada de US$ 3,4 bilhões de dólares em divisas.
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AMÉRICA LATINA: QUASE A METADE DOS TRABALHADORES TEM OCUPAA 
INFORMAL! 60% ENTRE OS JOVENSI 	 192 

(El País, 18) 1) 47,7% dos trabalhadores da América Latina tem ocupação informal. 
Dos 275 milhões que formam a força de trabalho na região, só 145 milhões tem um 
emprego formal. Assim indica o informe Programa Laboral 2013 da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho). A diretora geral da organização, Elizebeth Tinoco, qualificou 
a situação de "preocupante", pois enquanto o desemprego urbano na América Latina e 
Caribe baixou a menor taxa histórica de 6,3%, isso não se deveu a maior geração de 
emprego, mas a pessoas que saíram do mercado de trabalho. Em 2012 esse índice 
havia sido de 6,3%. 

2)Em 2009 a taxa de informalidade na região era de 50%. Em 2011 de 47,7%. Os 
maiores índices de ocupação informal se encontram na América Central: Guatemala 
com 76,8% e Honduras com 72,8%. Mesmo o Peru que teve a maior taxa de 
crescimento, tem 68,8% de pessoas com ocupação informal. 

3)50% das mulheres e 45% dos homens estão em situação informal. Dos 14,8 milhões 
de latino-americanos que buscam emprego sem consegui-lo, 7,7 milhões são 
mulheres. Ademais há 22 milhões de jovens que nem estudam, nem trabalham. "60% 
dos jovens tem ocupação informal", informa Juan Chacaltana, especialista em emprego 
e trabalho da OIT. "Não é casual que em diversas cidades sejam os jovens que 
encabeçam os protestos questionando o sistema e as instituições" concluiu. 

4)A diretora regional sublinhou que o desemprego juvenil tem "repercussão na 
governabilidade de nossas sociedades, pois a falta de esperança e de possibilidades 
de inserção gera frustração, mesmo que não necessariamente violência. Essa está 
sendo acumulada no espírito dos jovens, porque não tem resposta por parte dos 
governos". 

PRIMAVERA ÁRABE: DEZ CONSEQUÊNCIAS QUE NINGUÉM CONSEGUIU 
PREVER! 

(Kevin Connolly, correspondente no Oriente Médio da BBC, 14) A BBC preparou uma 
lista de fatos que, segundo analistas, não eram esperados como resultado das revoltas 
iniciadas em 2011. 

1.Monarquias superam turbulências. As famílias reais do Oriente Médio tiveram bons 
resultados com a Primavera Árabe até agora. Isso é verdade tanto na Jordânia quanto 
no Marrocos e nos países do Golfo Pérsico. Os governos que caíram ou balançaram 
tinham um sistema de partido único, com forte aparato de segurança, semelhante ao 
adotado pela União Soviética. 

2. Estados Unidos não são mais determinantes. No começo, os EUA cultivavam 
relações boas com Egito, Israel e Arábia Saudita em um cenáno que parecia estável há 
anos. Mas no Egito, os americanos não conseguiram acompanhar o ritmo de



mudanças, que levou ao poder o islamista Mohammed Morsi, poucos meses depois 
deposto pelas Forças Armadas. Os Estados Unidos seguem sendo uma superpot 
mas ela não dita mais o rumo do Oriente Médio. 

3.Sunitas contra xiitas. A velocidade na qual os protestos não-armados contra redimes" 
autoritários se transformaram em uma guerra civil na Síria chocou o mundo. Isso 
elevou as tensões entre os dois grupos em várias outras regiões. Na Síria, a guerra 
virou praticamente um confronto velado entre o Irã xiita e a Arábia Saudita sunita. 
4.Irã, o vencedor. Ninguém teria conseguido prever que o Irã seria o grande vencedor 
da Primavera Árabe. No começo do processo, o país ficou marginalizado e 
enfraquecido com as sanções que vários países impõem devido ao seu programa 
nuclear. A Arábia Saudita e Israel estão preocupados com a disposição americana de 
negociar com o Irã, mas hoje é impossível pensar em uma solução para o conflito sírio 
sem a participação do país. 

5.Vencedores e perdedores. Escolher vencedores e perdedores é difícil. Basta olhar 
para o caso da Irmandade Muçulmana, principal beneficiário com a queda de Hosni 
Mubarak no Egito. 

6.Curdos beneficiados. O povo do Curdistão, no Iraque, parece cada vez mais se 
beneficiar com a Primavera Árabe, podendo até mesmo conseguir fundar o seu próprio 
país, um antigo sonho. Mas o futuro da nação, caso venha a ser formada, não parece 
fácil, já que os curdos enfrentam resistências com todos os países à sua volta - Síria, 
Turquia e Irã. 

7.Mulheres são vítimas. Na Praça Tahrir, no Egito, muitas mulheres foram às ruas para 
pedir que as mudanças políticas também trouxessem novidades no campo dos direitos 
humanos. Mas a decepção das mulheres foi grande. Muitas foram vítimas de 
agressões e crimes sexuais em público. 

8.Impacto superestimado das mídias sociais. No começo dos movimentos, havia 
bastante entusiasmo na imprensa ocidental sobre o papel do Twitter e Facebook, em 
parte porque jornalistas ocidentais pessoalmente gostam das mídias sociais. No 
começo, elas também tiveram um papel importante nos protestos, mas isso ficou 
limitado a pessoas mais educadas e bilíngues. Os políticos liberais, que usaram mais 
intensamente as redes sociais, não ganharam grande apoio nas umas. Já canais de 
televisão por satélite tiveram influência muito maior, chegando a pessoas analfabetas e 
que não possuem acesso à internet. 

9.Bolha imobiliária em Dubai. Há uma teoria de que o mercado imobiliário de Dubai 
chegou a um pico, com pessoas ricas em países instáveis - como Egito, Líbia, Síria e 
Tunísia - comprando casas e apartamentos em lugares mais seguros, como forma de 
proteger seu patrimônio. Esse efeito teria sido sentido também em cidades como Paris 
e Londres. 

10.De volta à prancheta. O mapa do Oriente Médio desenhado por França e Grã-
Bretanha ao final da Primeira Guerra Mundial parece estar evoluindo. Foi nesta época



que surgiram países como Síria e Iraque. Há muitas dúvidas sobre se esses países 
continuarão existindo na forma atual daqui a cinco anos. 	 [ii
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JIHADISTAS EUROPEUS SÃO 18% DOS COMBATENTES ESTRANGEIROS NA 
SÍRIA! 

(El País, 23)1. Os cidadãos da União Europeia que combatem na Síria junto com AI 
Qaeda contra Bachar El Asad cresceram 3 vezes nos últimos seis meses. Os serviços 
secretos temem seu retorno. Os jihadistas que residiam na Europa representam 18% 
do total de combatentes que se deslocaram à Síria, segundo o Centro Internacional de 
Estudo da Radicalização (ICSR —sigla em inglês), de Londres. Seriam muito mais se a 
Turquia não tivesse expulsado, em 2013, 1 .100 europeus a caminho da Síria. 

2. O centro londrino calcula que pelo menos 11 mil combatentes não sírios tem lutado 
na Síria desde 2011. Entre os árabes e tunisianos estão os mais numerosos. Entre os 
europeus abundam os britânicos, franceses, alemães, belgas e holandeses. Em 
relação à população de seus países, os bósnios e dinamarqueses são os mais 
numerosos. Por outro lado, o regime de Assad recebeu o apoio da milícia xiita libanesa 
Hezbollah, de voluntários do Iraque e de instrutores militares do Irã. As estimativas 
sobre a quantidade deles oscilam entre 5 mil e 15 mil. 

ASSASSINATOS NA AMÉRICA LATINA: 330 MILHÕES DE ANOS DE VIDA EM UM 
ANO! 

(BBC, 23) 1. A insegurança na América Latina custou mais de 330 milhões de anos de 
vida em apenas um ano. Na última década, a região experimentou um crescimento 
econômico, mas também um aumento da criminalidade. A América Latina teve um 
crescimento econômico sustentado de 4,2% ao ano nos últimos 10 anos e 70 milhões 
de pessoas "saíram da pobreza". 

2.Mas as taxas de homicídio na América Latina aumentaram, com mais de 100 mil 
homicídios por ano e um total de mais de um milhão de 2000 a 2010. Os latino-
americanos têm "a menor sensação de segurança do mundo": em média, uma em cada 
três pessoas disseram ter sido vítimas de um crime violento. 

3.O custo do crime pode ser medido de diferentes maneiras, disse à BBC Mundo o Dr. 
Marcelo Bergman, diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Insegurança 
e Violência (Celiv), da Universidade Nacional Tres de Febrero, na Argentina. Uma das 
opções é "medir o custo por anos de vidas perdidas". "Isso soa estranho, mas posso 
dar um exemplo. Suponha que uma pessoa é assassinada aos 25 anos, essa pessoa 
em circunstâncias normais, de acordo com as estimativas para um determinado país, 
poderia ter vivido até os 75 anos. Se ela é morta com 25, quer dizer que foram perdidos



50 anos de vida dessa pessoa". 

4. Um cálculo complexo permite estimar para cada país o número de meses de vi a 
perdidos por excesso de homicídios, um número que é multiplicado pela populaçã :195

 desse país. O Brasil, por exemplo, perdeu oito meses em sua expectativa de vida, 1 

multiplicado por seus mais de 190 milhões de pessoas, resulta em mais de 100 milhões 
de anos de vida perdidos. 

S. Com base nas informações de 15 países da América Latina, em 2009 a região 
perdeu 331 milhões de anos de vida, de acordo com o relatório. A soma dessas 
estimativas revela que os países da região gastam em segurança de 2,5% do PIB, 
como a Costa Rica (915 milhões de dólares) até mais de 10%, como no caso de 
Honduras (1,7 bilhão de dólares). 

6. Entre 2008 e 2010, oito dos dez países do mundo com maior índice de desigualdade 
de renda se encontravam na América Latina, onde "o ambiente em que as pessoas 
nascem continua determinando o seu futuro", disse o relatório. O PNUD adverte que a 
"mão pesada", a política de repressão da criminalidade, coincidiu muitas vezes com o 
aumento da criminalidade. 

7. "Não existe fórmula mágica, não existe uma só decisão, ou o conjunto de três ou 
quatro decisões, que irão resolver o problema. Não existe lei de tolerância zero ou de 
"mão pesada", ou de promover educação para todos, que vai resolver esses 
problemas, são muitas coisas para serem feitas", diz Bergman. As recomendações do 
relatório incluem a modernização da polícia, a democratização do processo de 
recrutamento, o fortalecimento do sistema de justiça reduzindo a impunidade e a 
punição da violência contra as mulheres. 

KENNEDY E JANGO NOS EUA EM 1962: HIPOCRISIA DIPLOMÁTICA! 

1.A visita de Jango aos EUA, em 1962, foi um enorme sucesso. Kennedy o recebeu na 
pista, o alojou em casa especial, o recebeu na Casa Branca. Esteve com Jango 
durante período três vezes maior que o programado. Jango discursou no Congresso 
dos EUA, fato que raros presidentes viveram. Depois, em Nova York, Jango desfilou na 
Broadway em carro aberto, debaixo de chuva de papéis picados e aplausos da 
população. 

2.Ve a	 1	 no link http:11bit.ly11 ct8t1 u 

3. (Elio Gaspan - Folha de SP, 0810112014) 3.1. No dia 7 de outubro de 1963, John 
Kennedy presidiu uma longa reunião na Casa Branca e nela, em poucos segundos, fez 
a pergunta essencial a Lincoin Gordon, seu embaixador no Brasil: "Você vê a situação 
indo para onde deveria, acha aconselhável que façamos uma intervenção militar?".



3.2. Um ano antes (1962), o presidente americano pusera no seu baralho a carta de um 
golpe militar para depor João Goulart. A associação de Kennedy ao golpe está 
amparada nos fatos, mas ao longo do tempo pareceu mais fácil jogar a 	 1 AL	 196 
responsabilidade em Lyndon Johnson, seu detestado sucessor. 

OS CINCO DESAFIOS PARA A DIPLOMACIA BRASILEIRA EM 20141 

(BBC, 03) 2014 começa com a expectativa de empenho do governo em algumas 
questões da política externa, dando prosseguimento aos esforços de Brasília em 
ampliar a influência brasileira no mundo. A BBC listou cinco dos principais desafios que 
a política externa brasileira deverá enfrentar no ano que se inicia. 

1.Acordo Mercosul-União Europeia. 

2.Crise com os Estados Unidos. 

3.Tensão comercial com a Argentina 

4. Nova política de cooperação. 

5.Grandes obras no exterior em grande parte financiadas pelo BNDES. 

PESQUISA METROSCÓPIA/EL PAÍS (12), NA ESPANHA, MOSTRA REJEIÇÃO AO 
GOVERNO E PESSIMISMO! 

1.Em quem votaria se as eleições fossem hoje? PSOE 33,5% / PP 32% / IU 12,5% / 
UPyD 7,3%/ Nas eleições gerais de novembro de 2011, o PP obteve 44,6% e o PSOE 
28,7% somando 733%. Agora somam 65,5%! 

2.O governo sabe o que faz ou improvisa a cada momento? Improvisa 71%. Sabe o 
que faz 24%. 

3.Aprova a gestão do presidente de governo Mariano Rajoy? Aprova 18%, Desaprova 
78%. 

4. Em sua opinião a situação econômica espanhola vai...? Chegou ao fundo e a partir 
de agora vai se recuperar 7%! Chegou ao fundo, mas a recuperação vai ser lenta 64% 
/ Não chegou no fundo e vai continuar piorando nos próximos anos 25%. 

ISRAEL: DESTAQUE EM ALTA TECNOLOGIA!



(Jorge Castro - Clarín, 12)1. O rápido crescimento da plataforma global de 
computação ("cloud computing" / "a nuvem"), nos últimos cinco anos, revelado pelsn 
boom dos telefones celulares (smartphones), mudou a natureza da indústria de all Q 	 197 
tecnologia e concedeu a seus núcleos decisivos - entre eles, Israel - um poderio ________ 
qualitativamente superior. A estrutura de custos da indústria de alta tecnologia (high 
tech) cai 20% 130% por ano e no horizonte da "nuvem", isso pode chegar a quase zero 
(0%). 

2.O surgimento da "nuvem" significa para Israel ter deixado para trás sua condição de 
inovador primário ("nação start-up"), dotado de uma extraordinária capacidade de 
criação de novos negócios, mas geralmente de curta duração, prontas para serem 
compradas por grandes empresas dos EUA (Apple, Cisco, Google, Intel, HP). 
Atualmente tornou-se um gerador de empresas próprias de projeção global, o que 
coloca Tel Aviv no mesmo patamar, apenas um pouco menor do que o Vale do Silício. 

3. Israel investe 4,3% do PIB no desenvolvimento científico e tecnológico (1 & D), o 
dobro da média da OCDE (1,8%) e os investimentos estrangeiros de alta tecnologia 
alcançaram 11 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, duas vezes o obtido pela Índia, 
e metade do investido pela China, e todas as grandes empresas de alta tecnologia dos 
EUA levaram laboratórios de pesquisa e desenvolvimento para o território de Israel. 

4.A Indústria israelense de alta tecnologia é focada em telecomunicações, 
principalmente em aplicações móveis, e sua especialização principal é tecnologia 
ligada à segurança da comunicação (segurança cibernética). Todo este complexo, 
incluindo a "Unidade 8200", mudou-se agora para o deserto de Negev, com eixo na 
Universidade de Beersheba, perto de Eilat, no Mar Vermelho. 

5.O objetivo é fazer com que Israel se transforme em líder da segurança cibernética do 
mundo, abrangendo nesse papel de vanguarda as indústrias adjacentes. Na política 
internacional do século XXI, o poder não depende de território, população, arsenais 
militares ou produto bruto. Israel também é um ator global, somente com 8 milhões de 
pessoas, mas que lidera uma das principais correntes do século. 

VENEZUELA: CRIMINALIDADE E CHAVISMO! 

(Andrés Oppenheimer - La Nacion, 14)1. Nesta cultura de "vale tudo", a Venezuela 
quadruplicou sua taxa de homicídios desde que Chávez assumiu a presidência 15 anos 
atrás; de 19 mortes por 100.000 habitantes em 1999, passou para 79 mortes por 
100.000 habitantes atualmente, de acordo com dados do Observatório da Violência da



Venezuela, um grupo não-governamental dedicado ao registro de crimes violentos. No 
mês passado, o ministro do Interior da Venezuela, Miguel Rodríguez, questionou 
números do Observatório da Violência, e afirmou que a taxa de homicídios é de 3por 198 
100.000 habitantes. 	 1	 1 

2.A estimativa mais recente do Escritório de Drogas e Crime das Nações Unidas é que 
a taxa de homicídios na Venezuela é de 45 mortes por 100.000 habitantes, muito acima 
da vizinha Colômbia (31), que sofre de um conflito armado, e do México (24 mortes). 
Alfredo Romero, diretor do Fórum Penal Venezuelano, um grupo não-governamental 
com sede em Caracas, disse em uma entrevista por telefone que as principais razões 
para o enorme aumento do crime na Venezuela são a corrupção policial, a impunidade 
dos criminosos e o falido sistema prisional, que levam a maioria dos venezuelanos a 
nem sequer reportar os crimes dos quais são vítimas. 

3.Chávez instalou na sociedade a ideia de que roubar não é algo necessariamente 
ruim, e que os criminosos não são necessariamente pessoas ruins, mas muitas vezes 
vítimas do sistema capitalista. Isso contribuiu para a onda de roubos, assaltos e 
assassinatos no país, acrescentou. Minha opinião: Eu concordo. Obviamente, como em 
outros países, as principais causas do aumento da criminalidade na Venezuela são a 
corrupção policial e a impunidade dos criminosos. 

4.Mas na Venezuela, o discurso violento do governo piora as coisas. Felizmente, após 
vários meses negando uma epidemia de criminalidade, Maduro convidou governadores 
governistas e da oposição para irem ao palácio presidencial na última quarta-feira, para 
encontrar soluções para o problema.
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O QUADRO POLÍTICO DA AMÉRICA LATINA! 

1. As eleições já resolvidas, desde o final de 2013 até este primeiro 
quadrimestre, e a popularidade dos governos, apontam para dois vetores 
que se opõem. Por um lado o avanço do chavismo na América Central. A 
vitória por diferença mínima do candidato da FMLN que mesmo com o 
governo não passou de 0,2 pontos, mostra um país dividido, mas 
radicaliza à esquerda. Na eleição anterior a FMLN lançou um âncora de 
programas políticos na TV: venceu com folga e governou com moderação. 
Mas o poder os levou a lançar Cerén, um ex-comandante guerrilheiro 
declaradamento chavista. Venceu por 6 mil votos. Veio a recontagem. Mas 
a oposição —Arena e seu candidato Quijano- prefeito de San Salvador-
sublinham suas dúvidas e proclamam a fraude. 

2. Na Costa Rica, o PLN que governa o país há vários anos, e 
franco favorito, lançou Araya, prefeito de San José. Solís —historiador, que 
rompeu com o PLN há alguns anos, político de centro-esquerda- ingressou 
no PAC criado em 2000. Surpreendentemente Solís cresceu e empatou no 
primeiro turno. As pesquisas no segundo turno indicaram uma enorme 
vantagem de Solís —algo como 60% a 25%. Eleição na primeira semana 
de abril. Araya desistiu e Solís de forma antecipada é o novo presidente da 
Costa Rica.

3. Se agregarmos a Nicarágua, com Ortega copiando a mesma 
metodologia chavista, mudando a constituição à sua vontade, permitindo 
reeleição indefinida e um critério para seguno turno, que facilita sua vitória 
no primeiro como primeira minoria, o chavismo se aprofunda no país. 

4. Em Honduras —Hernández- o candidato conservador do PN 
venceu com folga a esposa do ex-presidente e golpista Zelaya, apesar da 
impopularidade do presidente que sucede, de seu próprio partido. As 
pesquisas apontavam uma vitória apertada, mas as urnas mostraram uma 
vantagem elástica de Hernández. 

S. Os casos de El Salvador e Honduras, onde o processo eleitoral 
radicaliza e estressa, mostra que as pesquisas de opinião podem não 
expressar a decisão do que se chama —maioria silenciosa. Parte 
dos eleitores entrevistados cara a cara, temem por estar sendo 
identificados e refluem, como indecisos ou não respondendo. Na America 
Central Guatemala e Panamá se mantém com governos decentro-



direita,de alta aprovação. Em maio virão as eleições gerais, presidenciais e 
parlamentares no Panamá, com o governo como favorito,Arias i' 
39%, enfrentando o Navarro candidato de centro-esquerda com 329, n, e CP 00 
vice-presidente Varela, que rompeu com o governo de Martinelli com4°/ 
O Panamá nos últimos 4 anos acumulados, foi a economia que mais 
cresceu no continente. 

6. As eleições parlamentares na Colombia —preliminares das 
presidenciais de maio- mostraram um quadro pulverizado onde o 
presidente Santos —se reeleito- precisará de manter ou ampliar sua 
coligação de governo, especialmente com o histórico Partido Conservador. 
O ex-presidente Uribe- crítico ácido da negocciação com as FARC, teve 
enorme votação para o poderoso Senado colombiano, e seu partido 
elegeu 21 senadores contra 22 do presidente. A primeira minoria na 
Câmara de Deputados será do histórico Partido Liberal que não integra a 
coligação de Santos. A eleição presidencial próxima será Santos x 
Candidato de Uribe, e o tema principal, sim ou não a negociação com as 
FARC.

7. Nas eleições municipais no Equador o presidente chavista Rafal 
Correa sofreu uma contundente derrota, perdendo nas 3 principais 
cidades: Quito, Guaiaquil e Cuenca. Em seguida culpou ao partido e fez 
uma ampla reforma ministerial. 

8. Na Venezuela o quadro político desintegrou, Paradoxalmente - 
após as eleições regionais de fins de 2013 quando o chavismo venceu e 
obteve um resultado melhor que na re-reeleição de Chávez, a deterioração 
economica com desabastecimento generalizado, inflação a nivel de 50%, 
cambio paralelo 9 vezes maior que o oficial,..., levou as ruas uma oposição 
ampliada e aguerrida. Já são 28 mortes. Apesar da cumplicidade do Brasil 
e da Argentina com uma inadimissível omissão, os caminhos da 
pacificação social estão —por enquanto- obstruídos. 

9. No Chile venceu a candidata socialista e ex-presidente, 
Bachelet, franca favorita. As pesquisas que indicavam uma vitória folgada 
no primeiro turno não se confirmaram, em função de dois candidatos 
outsiders que somados chegaram a quase 25%. Pelo sistema eleitoral 
parlamentar chileno, de dupla maioria,nenhuma reforma constitucional é 
possivel sem que parte da oposição vote com o governo, O Chile vai bem, 
e a impopularidade do presidente Pifíera, reverteu após as eleições, numa 
espécie de reconhecimento popular de seu governo. 

10. O quadro no Brasil é imprevisível, seja pelo conflito aberto na 
base parlamentar do governo,seja pelos crescentes problemas 
econômicos e agora energéticos, seja pela rejeição popular aos políticos



em geral. A Copa do Mundo de evento aglutinador se transformou em 
mote dos protestos, somando as críticas ao desperdício,à 
presidente Dilmavive uma disjuntiva: tem que vencer no primeiro turnpois2o1 
havendo segundo turno, deixará de ser favorita. 	 10:0.rlu ^ 

11. O presidente do México —Petia Nieto- que enfrentava uma 
dinâmica de desgaste após sua eleição, com protestos massivos nas ruas, 
e com a criação de miliciais privadas para enfrentar o narcotráfico, obteve 
duas grandes vitórias com a prisão do mega-traficante e o mais procurado 
no mundo —Chapo Gusmán- e El Mayo e imediatamente as pesquisas 
passaram a indicar uma recuperação com aprovação de 50% contra 48% 
de desaprovação, invertendo a tendencia anterior. 

12. Na Argentina o desgaste da presidente Cristina Kirchner se 
acentua com as más noticias na área economica, com o aumento dos 
protestos, com a derrota parcial nas eleições parlamentares de 2013 que 
renovaram 50% dos deputados, com a falta de nomes para sua sucessão 
e a inviabiliade de conseguir uma re-re-reeleição. Na Bolivia o uso da 
repressão pelo chavista Evo Morales se amplia. Já não controla mais os 
sindicatos e enfrenta problemas com sua base indígena. Continua a usar a 
legislação que aprova para manter base parlamentar e regional. Seu 
desgaste em Santa Cruz —base economica do país, com soja, pecuária- é 
irreversível a médio prazo. Suaa âncora é a exportação de gás, 
especialmente com o consumo extravagante por parte da Argentina. 

13. O Paraguai elegeu novo presidente com ampla maioria, que 
pragmaticamente retornou ao Mercosul e abriu as frnteiras economicas 
para os investidores brasileiros. O PIB cresceu 14% em 2013 e as 
projeções para 2014, são altas mesmo que num patamar menor, mas 
ainda o maior da América Ltina. E finalmente o Peru, que vive um impasse 
parlamentar por não se definir maiorias, com derrota judicial do presidente 
Humala que queria lançar sua esposa e crescimento do narcotráfico. A 
área plantada de coca no Perú hoje quase iguala a Colombia. 

14. Mas a economia peruana continua sólida e vai muito bem,como 
nos anos anteriores. A vitória parcial em Haya contra o Chile sobre mar 
territorial e area de exploração economica, fortaleceu o ambiente de auto-
estima do peruano. O ex-presidente Alan Garcia surge como favorito para 
as próximas eleições em 2016, onde deverá enfrentar o fujimorismo com 
sua filha que perdeu a última eleição por pequena diferença.
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DESTAQUES DA REUNIÃO DA UDI -MADRID- 09-10-11/04/2014! 

1. MARROCOS- Partido Istiqlal,( ja participou de governos e ja governou com 
maioria). Promover a tolerância contra os extremismos. Componente religioso 
impulsiona o terrorismo, (ex. Mal i). Atenção ao tráfico de armamentos na região. Oriente 
Médio é a principal fonte dos conflitos em toda a região. Primavera Árabe ampliou os 
pontos de conflito na região. Imigração: desafios social, econômico e político. Nossos 
países sempre foram países de imigração. Não se consegue alcançar a solidariedade. 
Democracia e bom governo estão no coração dos desafios mediterrâneos. Sem 
democracia não haverá primavera árabe. Marrocos é um exemplo: um sistema 
multipartidario e um islamismo tolerante garantido pelo Rei. Formar líderes. religiosos 
para equidade e moderação. 

2. ESLOVÉNIA. O que afeta o pais afeta também. Bulgária, Romênia, ..... todos da 
UE e da OTAN. Eslovénia entende que se deve negociar com Rússia com moderação. 
Ameaças ao leste pós anexação da Criméia. Eslovénia pós-comunista em que forças 
internas não conseguiram romper os laços com o tipo de regime comunista. Falta esta 
reforma. 50% da economia ainda é estatal. Partidos resistem a privatização e criticam 
nossa coligação. Apoio do PPE é crucial. Eleições locais em Outubro 2014. 

3. RÚSSIA. União de forças de direita. Há que entender a Rússia e não cometer 
agressões na caso Criméia. Somos os responsáveis por nosso governo. Início da crise: 
há outros responsáveis além de Putin. Criméia é pequena e atrasada. Rússia terá que 
pagar US$ 3 bi ao ano por ter anexado. São necessários investimentos anuais de US$ 
5 bilhões. Sanções informais são até mais importantes. Várias empresas russas 
passaram a viver dificuldades. PIB vai cair 2% pós anexação da Cnméia. 75% dos 
russos apoiam a anexação da Criméia. Razões de Putin: sua legitimidade vinha caindo 
pelos conflitos internos. Putin quer passar a história como um czar que incorporou 
territórios. FUTURO povo vai requerer mais "drogas": e depois da Criméia? Partes da 
Ucrânia? Que outras? Elites russas frustradas não tem alternativa. Putin maneja uma 
máquina de propaganda. Putin agora tem apoio de 80%. Bateu no teto. Não vai 
crescer mais por novas anexações. É fácil começar uma guerra; difícil é terminar. 
Situação econômica interna difícil : PIB médio em 2014 ficará em 0,5%. Ocidente deve 
ser solidária e ajudar de verdade. As manifestações de protesto, crescem. Não 
confundir Putin com o povo russo. FAZER DIPLOMACIA CIVIL. Sem saída natural, 

...vira a violência.



w 
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4. 1. UCRÂNIA. Lindington -Reino Unido- Essa é a maior crise de segurança 
europeia dos últimos 25 anos. Pretendente perigoso. Putin diz que tem diret 
intervir para defender russos em outros países. Argumento de Hitler. É claro que putir03 
não improvisou já tinha t caso Crimeta planejado com cuidado Isso sugere quef pod 
ter algo similar em outros lugares. Quer restaurar a "grandeza" da Rússia. Usa a 
energia como arma. Que fazer ? Apoiar ao máximo o novo governo que sairá das urnas 
em maio; ações em relação a Rússia que mostre nosso rechaço e desanime novas 
ações; sanções estruturais duras se há escalada; OTAN tem que tomar mão do 
assunto antes que venham desdobramentos. Usár a segurança transatlântica: EUA 
cobre 314 dos gastos da OTAN. Energia é assunto prioritário para UE: criar mercado 
comum de energia e atenção com a Europa central e leste. 

4.2. UCRÂNIA. Neymiria. Presidente da Batkiushchyma/Ucrânia. Ucrânia não é 
um caso isolado: é um ataque a estabilidade mundial. Esse deve ser o ponto de 
partida. Essa agressão da Rússia estava há muito planejada. Implicações : a) armas 
nucleares: há 25 anos Ucrânia tinha o terceiro arsenal nuclear do mundo; b) Rússia 
para legitimar referendum, usa ações de partidos europeus de extrema direita. Veja a 
popularidade deles, aliados implícitos de Putin. Ucrânia NÃO é membro da OTAN, ( por 
minúcias, que êrro!), nem do acordo russo de defesa. Comércio Rússia-EUA é 
pequeno perto do comércio Rússia-UE. Putin tem armas da energia além das militares, 
o que mostra limites do ocidente. Volta a doutrina Brejnev de Soberania Limitada. Putin 
quer mais influência mundial da Rússia. Nunca se vou um Império crescer com 
população diminuindo, por isso impeno russo precisa de mais áreas. Atenção: China de 
absteve no caso Cnméia. Desafios da Ucrânia: a) economia em crise com 
desequilíbrios estruturais e FMI não tem cultura política; preço do gás pode subir 50%; 
b) elementos de segurança; c) estamos a um mês das eleições que tem que ser justas 
e democráticas para legitimar. 

4.3. Barra Johnson republicano que trabalhou no gabinete de Bush na Casa 
Branca. Dados de pesquisa realizada agora. Ucrânia não queria ceder Criméia. 
Ucranianos não querem ver o pais dividido apesar das diferenças regionais e de 
visões,( oeste e Centro são pro-ocidental; Leste quer união aduaneira; Sul divido sobre 
a OTAN. 37% tem EUA como referência, 46% tem UE. Timoshenko ainda tem 15% de 
apoio. Há muita divisão para as eleições. 50% não acham que as eleições serão livres 
e justas x 50%. Desafios são os mesmos: corrupção, gestão de governo, ...... 64% 
querem que seu pais seja integrado territorialmente. Atenção pois crescem os 
movimentos anti-democracia como Venezuela, alem de Rússia e China. EUA tem que 
jogar esse papel de difundir democracia: direito universal ao sufrágio, liberdade de 
expressão, liberdade de organização, ...... Nos casos da Coreia do Norte e Síria, foi 
Putin quem teve o voto decisivo. Obama não tem estatura: UE é que tem que assumir 
nesses dois anos.



4.4. Comentários/Debates. Áustria: modelo de neutralidade pode ajudar no caso 
Ucrânia.f Geórgia: recebi pesquisa regional em Conitz: 66% querem viver na Ucâj 	 aETc1 
Ên-o quando se pinta Putin como um dureo coronel da KGB. Ocidente tem que 	 um204 
conjunto de ações coordenadas para pressionar os cleptocratas russos. eto 
energético é fundamental para Putin. Há que avançar valores de democráticos para o 
leste em direção a fronteira com a Rússia. / Eslovénia. Foi um erro não se responder 
quando da agasto da Rússia à Geórgia. Erro da reunião de Bucareste quando não se 
aceitou integrar a Ucrânia na OTAN porque não havia cumprido todos os requisitos. 
Esse foi o sinal verde para Putin./ Reino Unido. Semelhanças com 1938139 quando do 
apaziguamento com a Alemanha. Europa deve ter postura comum e aplicar sanções 
econômicas. Se não for assim a situação vai se agravar. / Canadá,( ministro da 
fazenda): nosso premiê foi enfático: visitou a Ucrânia, pós anexação da Criméia. 
Devem ser adotadas medidas práticas táticas, sem perder visão estratégica. Tiramos 
credenciamentos de pessoal da embaixada russa e cancelamos convênios. Manter 
esse diálogo direto, avançar acordo de livre comércio com a Ucrânia. Sanções de fato 
antes de se produzir consenso. Canadá por isso decidiu atuar unilateralmente. / 
Howard -australiano presidente da IDU- Difícil uma posição comum da UE: vide 
Alemanha, FMI não atua na esfera política. Partidos da UE tem que tomar essa posição 
em relação a apoio a Ucrânia, / Nemyria,(Ucrânia). Em junho Ucrânia, Moldávia, e 
Geórgia se reúnem para avaliar acordo de comércio com a Rússia. Rússia analisa até 
vender gás pré-pago para a Ucrânia. Muito cuidado com a estratégia de Federalizacao 
para a Ucrânia. Em tese não somos contra mas hoje é um risco e somos contra. 
Imaginar que o caso da Criméia é isolado é um risco. Temo pela influência dos 
oligarcas da Ucrânia nessa eleição de um pais enormemente corrupto. Agora temos 40 
a 50 mil homens na fronteira russa. Apoio militar dos EUA ainda não foi sensível. Um 
apoio importante seria na área de inteligência, fornecer informações a Ucrânia. / Barry-
EUA. O governo Obama diz que EUA não tem interesses estratégicos na Ucrânia e por 
isso iniciativa tem que vir da UE. Não devemos pensar que que nossos interesses são 
maiores que as pessoas que queremos apoiar. Por isso as eleições de maio na Ucrânia 
são tão importantes. / Presidente Howard da IDU. Vamos torcer para Júlia Timoshenko 
ganhar as eleições, mas não podemos ter candidato.
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1. ELEIÇÕES NO PANAMÁ! 

1.1. 1. Para os desatentos, surpreendeu a presença de João Santana como 
marqueteiro da campanha de Árias, candidato do presidente Martineili. 

2. Afinal Martineili -um dos maiores empresários do Panamá - foi eleito cinco anos 
atrás como homem de direita. Assumiu um programa populista de distribuição de 
bolsas e favores. Ganhou enorme popularidade. 

3. Na sua gestão o Panamá cresceu a taxas maiores que a China. Sua postura inicial 
anti-chavista, mudou surpreendentemente ao sabor dos negócios Venezuela-Panamá. 
A oposição a Martineili lançou suas relações com contratistas no pântano das 
suspeitas. 

4. A oposição denunciou que a vinda de João Santana ocorreu com total aval de Lula, 
pago por empresários brasileiros com grandes contratos com o governo Martinelli. 

5. Martinelli -não havendo reeleição- lançou sua esposa como vice de Árias, que abriu 
a campanha como franco favorito e assim permaneceu até a ultima semana. 

6. Varela -seu vice-presidente- afastado por Martinelli da função de chanceler, assumiu 
a ruptura e lançou-se candidato a presidente. Nos últimos dias Varela cresceu e se 
aproximou de Árias. Com a divulgação das pesquisas proibidas a partir de quinta-feira, 
as pesquisas vazadas indicavam que Varela havia alcançado e passava Árias. 

7. Abertas as primeiras umas Varela pulou na frente abrindo uma vantagem de 7 
pontos sobre Árias com a qual foi até o final: 39,1% x 31,7%. 

8. Perdeu o populismo da distribuição de bolsas de todos os tipos. Perdeu o poder 
econômico. Perdeu o governo dos contratistas. Perdeu o marqueteiro João Santana. 
Perdeu Lula que avalizou tal aventura. E perdeu a tese que grandes taxas de 
crescimento econômico ganham a eleição. 

1.2. PANAMÁ: ELEIÇÃO CONTRARIA TODAS AS TEORIAS ELEITORAIS! 
ATENÇÃO BRASIL! 

1. A economia crescendo a taxas de 8% e 9%. Um programa de bolsas com a mais 
ampla diversidade. A altíssima popularidade do presidente. Obras para todos os lados. 
Abundantes recursos financeiros por apoio dos contratistas. Contratado no Brasil, João 
Santana, o marqueteiro mais prestigiado da América Latina e com aval de Lula.



2. Não havendo reeleição, o presidente compõe a chapa com sua esposa como 
candidata a vice-presidente. A vantagem financeira pode ser medida pela liberdade 
para comprar tempo na TV durante a campanha.	 206 

3.A campanha abre com o candidato do presidente liderando com folga..., e assim fica. 
Seu mais próximo adversário era o candidato do PRD —que detinha a prefeitura da 
Capital-, e tradição de centro-esquerda. A região metropolitana da capital tem 50% dos 
eleitores, O PRD é um partido de muito maior tradição que os novatos —Cambio 
Democrático e Panamenense —do presidente e de seu vice-candidato. 

4. E por falar em vice, passada a metade do mandato, a antecipação do processo 
eleitoral leva o presidente Martineli a romper com o vice, Varela, que era 
assumidamente candidato a presidente. Sem máquina e sem estrutura, era natural que 
—num sistema de voto distrital —uninominal e plurinominal- não contasse com 
capilaridade e força de seus candidatos a deputado (num regime unicameral). 

5.Venceu o vice, Varela com 39% dos votos. Seus deputados eleitos alcançaram 
apenas 18% dos votos. Os deputados do governo tiveram 40% e do PRD 36%. A 
impulsão de Varela, saindo do terceiro lugar para o segundo e o primeiro, ocorreu nos 
últimos dias de campanha. E a ultrapassagem por margem ampla só nos últimos 4 
dias, quando a divulgação das pesquisas estava proibida. 

6. Foi um fenômeno de opinião pública, uma espécie de reação espalhada contra o 
abuso do poder econômico do governo a favor de seu candidato, empinando a curva 
de crescimento da candidatura de Varela. 

7. No comitê de campanha de Varela, no hotel Sheraton, quando já estava clara a 
sustentação da diferença, havia uma palavra de ordem que ressonava e explicava a 
onda que o levou à vitória. Em uníssono, a grande quantidade de militantes presentes 
repetia: O Gente! O Panamá não se vende! 

8.Que fiquem todos atentos no Brasil agora em 2014, com um clima pré-construído de 
rejeição ao abuso do poder econômico na política, que nenhuma pesquisa garantirá 
nada se um candidato nos degraus mais baixos tiver uma intenção de voto com 
capacidade de multiplicar, por exemplo, algo próximo a 10%, a mais ou a menos, e 
representar a rejeição ao abuso do poder econômico. 

2. CHILE: REFORMAS TRIBUTÁRIA, ELEITORAL E INSTABILIDADE FUTURA!



1. O diretório da UPLA —união de partidos latinoamericanos- desdobrou a reunião de 
seu diretório,( DEM ocupa uma vice-presidência), em Santiago, dia 28 de abqij 
reuniões com os partidos de centro-direita,(UDI e RN), e suas fundações políti4as. Q 
Chile vive um momento de estresse após a posse da presidente Bachelet. 	 r 

2. A velha guarda —moderada- socialista foi "aposentada" com embaixadas e 
representações internacionais. O governo ao renovar com geração mais jovem, seus 
quadros políticos, não só mudou o nome da coligação de 'Concertación' para 'Nueva 
Maioria', como se deslocou intensamente do Centro para a Esquerda. Hoje detém 
maioria clara no parlamento com 60%. Pode fazer tudo, menos mudar a Constituição 
que exige 213 dos votos. 

3. As propostas de Reforma Tributária e Reforma Eleitoral estão na boca do vulcão. 
Em nome da justiça fiscal e da distribuição de renda, a Reforma Tributária afeta o 
coração da lógica do imposto de renda. A alíquota maior subirá de 17% para 25%, o 
que não seria o problema maior. Mas no sistema chileno toda a parte do imposto de 
renda que é investida pelas empresas é isenta de imposto de renda. Com isso, na 
prática, a alíquota efetiva subirá para mais de 30%. 

4. Para a UDI e a RN isso produzirá uma forte desaceleração do crescimento e levará 
capitais ao Peru e ao Brasil. 

5. A Reforma Eleitoral prevê a desmontagem do sistema eleitoral atual binominal —de 
dupla maioria- e aponta para um sistema proporcional em nome da representatividade. 
Para ajustar a proposta se aumenta o número de deputados e senadores. Hoje o voto 
se dá em distritos onde são eleitos —deputados e senadores- os dois mais votados. 
Com isso as coligações —a direita e a esquerda do centro- distribuem seus candidatos 
e nunca uma delas tem menos que 40% do Congresso. 

6. Constrói-se dessa forma um equilíbrio parlamentar que impede as surpresas 
conjunturais e a imprevisibilidade, garantindo segurança jurídica. Para a UDI e a RN 
isso significará desmontar um sistema que tornou o Chile estável com consequências 
econômicas muito positivas. O sistema chileno atual —funciona como um sistema de 
voto distrital uni nominal,( no caso bínominal), como nos EUA e Reino Unido, 
recolhendo os mesmos benefícios institucionais. 

7. Pela liturgia da tramitação de leis, a Reforma Tributária estará aprovada em 
setembro, e a Reforma Eleitoral em dezembro. Nas próximas semanas o governo 
Bachelet apresentará a Reforma Educacional que —segundo previsões- desmontará o 
sistema misto que tem 55% das matrículas na educação básica. Mas a UDI e RN 
preferem aguardar a apresentação para abrir a análise através de suas fundações. 

3. VENEZUELA: "MESA DA UNIDADE" PERDE A UNIDADE! OPOSIÇÃO EM 
DEBATE INTERNO!



Resumo do pronunciamento do Presidente do COPEI um dos partidos de oposiçãp que 
compõe a "Mesa da Unidade"! Reunião da ODCA (coordenação da IDC —Intern, 
Democrata de Centro, para América Latina), na Cidade do Panamá —em 3 de mai! 

1. Deputado Roberto Ennquez, presidente do COPEI - Venezuela e vice da OflÇW 
COPEI cresceu nas últimas eleições municipais ficando em segundo lugar. /Mesa da 
Unidade, (coordenação das oposições), é um patrimônio. Conseguimos a presença de 
um representante do Vaticano na mesa de negociação entre oposição e governo. 
Chanceleres do Equador, Brasil e Colômbia atuam de forma impecável na negociação. 

2. Tachira onde o Copei lidera a oposição, é o Estado mais forte nos protestos. Copei 
vive um momento de otimismo. Nenezuela tem um problema institucional: as 
instituições são atropeladas pelo governo. Flagrantes desrespeitos á Constituição. 
Todos os poderes foram assumidos pelo chavismo. 50% do setor de alimentos 
quebrou. Maduro hoje perderia em uma eleição limpa por 60% a 40%. Empresas de 
"maletas" evadiram 35 bilhões de dólares. 

3. Copei fica no "centro" da "mesa da unidade" que vive uma CRISE e só se sustenta 
graças a AVELEDO, (coordenador da "Mesa"). CAPRILES não consulta mais a mesa e 
conflitos com Leopoldo e Maria Conna são abertos. / A partir de 8 de fevereiro a Mesa 
da Unidade se divide. Parte dessa crise é a tentativa de setores plutocráticos 
influenciarem a Mesa da Unidade, (grandes empresários como Cisneros de mídia). Na 
Mesa da Unidade há setores ligados ao poder econômico. Capriles perdeu força depois 
da venda da TV Globovision e outros meios. Capriles cometeu um erro grave 
chamando a convocação de uma constituinte às vésperas da eleição municipal de 
08112,1 

4. Repressão é enorme. Movimento Estudantil se mobilizou em 12102 e os primeiros 
confrontos resultaram em 2 mortos pela polícia. As absurdas prisões de Leopoldo 
Lopes e a cassação de Maria Corina. Desabastecimento cresceu de 20% para 47%. 
Inflação subiu para 65%. 25 mil assassinatos em 2013. Violência como nunca se viu 
antes contra os estudantes. / 

5. Nesse momento a UNASUR vem tendo um papel positivo. Chanceler do Equador 
afirmou que a proposta da Mesa da Umidade é sensata. Os 3 chanceleres vão a 
Caracas quase todas as semanas. Propostas : anistia geral,( governo fala caso a 
caso), Comissão da Verdade, e Controlador e Defensor na forma da Constituição / 
Mesa da Unidade passou a ter 70% de apoio popular. Os partidos tradicionais,( Copei 
e AD), cresceram melhorando suas imagens. / 

6. É loucura pensar em guerra civil, embora haja quem a defenda. /Assassinato do 
presidente da Câmara Municipal de Caracas, com sinais de tortura. Ele era um afilhado 
político de Chávez. Luta entre setores internos ao chavismo. / Pressão Internacional + 
Mobilização + Mesa de Negociação pode fazer o processo avançar. / Na UNASUR há 
governos sensíveis às questões, institucional, democrática e direitos humanos, Patif'io



chanceler do Equador tem se destacado. / UNASUR não tem estado a serviço de 
Maduro : são amigos mas não dependentes. / Nessa negociação a UNASU 
jogando o seu prestígio. 

7. Urna frase de AVELEDO deve ser destacada: "Defendemos a LUTA ARMAÍIA fl 
PACIÊNCIA. / Tema CUBA é interno, de inteligência, mas não de opinião pública. Se 
enfrentarmos o caso cubano com opinião pública, como quer Conna, vamos perder 
pois os médicos cubanos estão nas comunidades assim como os treinadores 
esportivos. / Juventude do Copei criou o Fóro Penal Nacional,foropenal.com  , com 
advogados voluntários, jovens. / O grupo de Leopoldo Lopez é Voluntad Popular. 
Waiker presidente do PDC do Chile, lembrou que a liberalização é uma preliminar da 
democratização, e assim o foi nas transições dos anos 70 e 80. 

4. ESTRUTURA DO DESEMPREGO NOS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA! 

(El País, 03)1. Vamos começar com as estatísticas de desemprego, uma vez que na 
América Latina, ao contrário da Europa, o número não inclui as pessoas que trabalham 
na economia informal. Colômbia, Costa Rica, Paraguai e Venezuela são os países 
latino-americanos mais afetados pelo desemprego. Panamá, Equador e Brasil, apesar 
de seu baixo crescimento, estão na outra extremidade. Por sua vez, nos dez anos entre 
2003 e 2013, se destacam melhorias em relação à Colômbia, Venezuela, Uruguai, 
Argentina, Brasil, Equador e Panamá. Por sua vez, o desemprego se agravou na Costa 
Rica e no México. (TABELA 1) 
2. Um aspecto particularmente preocupante do desemprego é que está afetando os 
jovens. Pessoas de 15 a 24 que estão procurando trabalho e não encontram sofrem 
uma exclusão particular. Em alguns casos particulares, podem cair nas mãos de redes 
criminosas, tais como gangues ou tráfico de drogas. Mas não se pode generalizar. 
Uruguai, Argentina e Colômbia têm as maiores taxas de desemprego entre os jovens. 
México, Panamá e Peru, as menores. O caso do México mostra que um desemprego 
relativamente baixo entre os jovens não resulta em diminuição da atividade destes no 
tráfico de drogas. (TABELA 2) 

3. Um dos grandes dramas do trabalho na América Latina é que existem muitas 
pessoas que têm emprego, que não sofrem com o desemprego, mas, de qualquer 
maneira, são pobres. E em parte isso acontece porque eles estão trabalhando ou estão 
empregados na economia informal, sem contribuições para Previdência Social, sem 
cobertura de saúde ou contribuições para pensão futura para a aposentadoria, e sem 
condições de trabalho que, teoricamente, são garantidas pela lei. O Uruguai é o único 
país onde quase todos os trabalhadores contribuem para a previdência ou plano de 
saúde. Costa Rica e Panamá vêm em seguida no ranking. Paraguai, El Salvador e 
México têm os piores índices. Se for observada a evolução de 2008 a 2012, houve uma 
melhora significativa no Panamá, Brasil, Peru, Equador e Paraguai. Por outro lado, o 
panorama piorou para os mexicanos e colombianos. (TABELA 3) 

4. O que aconteceu com o salário? A OIT utiliza como base a média da folha de 
pagamento dos países e as ajusta pela inflação para descobrir o poder de compra real.



Considerando a evolução desta variável entre 2004 e 2012, os uruguaios, peruanos e 
chilenos são os mais favorecidos. Os venezuelanos são os únicos que perderam 
de compra, enquanto os nicaraguenses e mexicanos melhoraram muito pouco. O 
dados da Argentina não aparecem, provavelmente porque a OIT não confia no j	 210 

manipulado índice de preços ao consumidor (IPC) daquele país. (TABELA 4) 	 1 

Se analisarmos a evolução dos salários mínimos reais, isto é, ajustados pela inflação, 
pode-se detectar os países onde os governos optaram por aumentá-los como 
estratégia para reduzir a desigualdade e a pobreza. E claro que o salário mínimo só se 
aplica ao emprego formal e só influencia a decisão dos empregadores para a economia 
paralela ao determinar a folha de pagamento. Uruguai, Honduras e Nicarágua foram os 
que mais elevaram o mínimo entre 2004 e 2012. México, Paraguai e Panamá, os que 
menos elevaram. (TABELA 5) 

5. Finalmente, vamos ver quantos dólares por hora ganha um trabalhador industrial 
entre as três principais economias da América Latina, Brasil, México e Argentina, em 
comparação com os países em várias regiões e desenvolvimento. São dados do 
governo dos EUA de 2011. Os trabalhadores argentinos eram os que ganhavam mais, 
em relação aos brasileiros e, em particular, aos mexicanos, mas a desvalorização do 
peso argentino em janeiro mudou a equação. Mas os trabalhadores da Argentina estão 
abaixo da média dos países analisados e recebem muito menos do que os espanhóis, 
por exemplo. Os mexicanos estão entre aqueles que têm os piores salários, juntamente 
com húngaros e filipinos. Os que causam inveja são os noruegueses, suíços e 
dinamarqueses. (TABELA 6) 
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S. AS PRÓXIMAS ELEIÇÕES NA AMÉRICA LATINA EM 2014! 

(Instituto João Goulart - Daniela Cambauva) 1. Em 25 de maio, as eleições acontecem 
na Colômbia. Juan Manuel Santos, atual presidente, é candidato novamente pela 
coalizão Unidade Nacional. Ele é sucessor do último mandatário, Alvaro Uribe. Além 
dele, favorito nas pesquisas, outros quatro candidatos formalizaram candidatura. 

2.As seguintes acontecerão apenas no segundo semestre, primeiro no Brasil, em 05 
de outubro. Em 12 de outubro, a Bolívia escolherá seu presidente e o vice, mais 130 
deputados e 36 senadores - data anunciada em abril pelo Tribunal Eleitoral. 

3.No Uruguai, as eleições serão em 26 de outubro, marcando o final do primeiro 
mandato de José Pepe Mujica, presidente do Uruguai. Ele não poderá concorrer a



outro mandato subsequentemente. Seu pré-candidato é o ex-presidente Tabaré 
Vázquez (2005-2010), da mesma coalizão, Frente Ampla, de esquerda. Os urug 
vão escolher também 99 deputados e 30 senadores. 

6. REVIRAVOLTA NA ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DA COLÔMBIA! 

1.(El Tiempo, 13) 1.1. Pela primeira vez o candidato do ex-presidente Uríbe está na 
frente do presidente Santos e candidato a reeleição, na intenção de voto. De acordo 
com a pesquisa do Centro Nacional de Consultoria e o Noticiero CM&, Óscar Ivan 
ZULUAGA ganharia as eleições presidenciais no primeiro e no segundo turno do atual 
presidente. O candidato de Uribe do Centro Democrático obteria 24% dos votos nas 
eleições do próximo dia 25, e Santos 22%. PeÍialosa da Aliança Verde obteria 13%, 
Clara Lopez do Polo Democrático (esquerda) e a conservadora Marta Lucia Ramirez, 
teriam 9%. 

1.2. Num segundo turno Zuluaga teria 42% dos votos e Santos 34%. Mesmo num 
segundo turno hipotético entre Santos e Pefalosa esse -candidato Verde teria 38% dos 
votos e Santos 32%. 

2. (Ex-Blog) Vários escândalos explicam essa inversão dos competidores da corrida 
presidencial. O principal deles está na renúncia do mais importante assessor 
político/publicitário de Santos, J.J. Rendón, quando um colombiano preso nos EUA 
revelou ter Rendón recebido uma milionária quantia de dinheiro para entregar 
narcotraficantes à justiça, o que ele nega, mas que o obrigou a renunciar. 

7. NEGOCIAÇÃO NA VENEZUELA É SUSPENSA! MUD DENUNCIA GOVERNO 
MADURO! 

(El Nacional, 14) 1. A MUD (Mesa da Unidade Democrática), que coordena a oposição 
venezuelana, anunciou a suspensão do diálogo com o governo Maduro, iniciado 10 de 
abril. No entanto uma comissão apresentará essa semana aos chanceleres da Unasul 
os obstáculos nas negociações com o governo. O secretário executivo da MUD - 
Ramón Guillermo AVELEDO, liderará a comissão. 

2. Aveledo descartou qualquer entendimento se os acordos são desrespeitados por 
setores do governo. "Sábado se cumpriu um mês do diálogo e o processo está em 
crise por responsabilidade do governo. Não se definiu uma reunião com o movimento 
estudantil que tem seus representantes e suas propostas. O país quer diálogo, o país 
necessita diálogo. O governo deve definir-se se quer ou não .o diálogo", expressou 
Aveedo. 

3. O dirigente diz que se debateu a aprovação de uma lei de anistia e se entregou uma 
longa lista de presas políticos, mas não se obteve resposta.



JULHO-2014 DCM-4 -POLÍTICA INTERNACIONAL-
ARGENTINA: PIB EM QUEDA DE 2% E INFLAÇÃO PRÓXIMA DE 40%! 

(La Nacion, 21) 1. Os bancos e consultorias afirmaram que as perspectijs 212 

econômicas da Argentina pioraram. A inflação se aproximará dos 40% a 
recessão registrará uma queda do PIB de 2% nesses dois anos. O prognóstico 
mais negativo é o do Bank of America-Merrill Lynch com uma recessão de -2%, 
seguido por Oxford Economics e JP Morgan com queda de 1,5% do PIB. 
Economist lnteiiigence Unit, HSBC e a União Industrial Argentina projetam 
queda de 1 %. Para 2015 projetam que o PIB poderia cair até 1,2%, conforme o 
Goidman Sachs enquanto o JP Morgan é mais pessimista prevendo uma 
queda do PIB que poderia chegar a 3%. 

2. Sobre a Inflação, essa poderia atingir quase 40%. Goidman Sachs e Oxford 
preveem em torno de 37%; Bank of America, de 33%; Citigroup, de 31,8%, e 
Santander, de 31,3%. Mesmo o INDEC —instituto oficial de estatísticas- projeta 
uma inflação de 27%. Para 2015 o Bank of America prevê uma inflação de 
37%, o Gol dman Sachs e Oxford de 36%, e Citi de 35%. 

NOTAS INTERNACIONAIS! 

1.Ucrânia, Geórgia e Moldávia assinaram hoje (27), em Bruxelas, acordos de 
associação com a União Europeia, a fim de estabelecer vínculos políticos e 
econômicos mais estreitos — uma iniciativa que a Rússia se opunha com 
firmeza e que, inclusive, provocara a crise na Ucrânia. 

2. (El País, 27) Desde a semana passada o chavismo dá sinais de 
desintegração. O antes imutável ministro de Planejamento e mentor intelectual 
de Chávez, Jorge Giordani (destituído em 17 de junho), difundiu uma carta 
aberta titulada "Testemunho e responsabilidade diante da historia", na qual faz 
reprimendas ao presidente Nicolás Maduro, como não transmitir liderança, dar 
sensação de vazio de poder e tomar decisões equivocadas em matéria 
econômica. 

3. (Agência EFE, 27) Bagdá aplaude um ataque aéreo sírio contra jihadistas. 
Exército iraquiano lança uma ofensiva para tomar Tikrit, cidade natal de 
Saddam. O presidente do Curdistão visita Kirkuk. 

4. Primeiro ministro britânico Cameron critica abertamente acordo para a 
escolha do novo presidente da União Europeia: "Juncker é a pessoa 
equivocada para dirigir a UE". 

5. (El Tiempo, 27) Produção de cocaína em 2013 foi a mais baixa em 10 anos:



290 toneladas. Dez anos atrás os narcotraficantes produziam 640 toneladas 
por ano. 

6. (Ex-Blog) 26106 cumpriram 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial, 
cujo desdobramento foi a partilha e desintegração do Oriente Médio. A c4f 
chegou indo muito além da Palestina.	 213 

A DESINTEGRAÇÃO DA SÍRIA! 

(Paulo Sérgio Pinheiro, presidente da comissão independente internacional de 
investigação da ONU sobre a República Árabe da Síria - Folha de SP, 29) 

1. Estima-se que 9,3 milhões de sírios têm necessidade de assistência 
humanitária urgente, com 4,25 milhões de deslocados internamente e 2,8 
milhões de refugiados em países vizinhos. A expressiva maioria são mulheres 
e crianças. A infraestrutura básica do país foi destroçada. Escolas foram 
reduzidas a escombros ou ocupadas pelas forças armadas. Hospitais foram 
invadidos. Bairros residenciais estão destruídos. Alimentos, água e eletricidade 
foram cortados para infligir sofrimento a populações civis. A guerra teve um 
impacto devastador sobre a economia do país. 

2. A Síria está a ponto de se tomar um "Estado falido, com senhores da guerra 
por toda parte", e o conflito não ficará restrito às fronteiras do país. A guerra 
na Síria atingiu um ponto de inflexão que ameaça toda a região. O governo 
sírio e os grupos armados na oposição têm levado a violência ao paroxismo. 
Todos desrespeitam flagrantemente as regras dos direitos humanos. Uma 
impunidade generalizada campeia. 

3. Combatentes e cidadãos são torturados até a morte dentro de centros de 
detenção, homens são decapitados e alguns crucificados em praça pública, 
mulheres vivem com o estigma do abuso sexual e as crianças são recrutadas 
pelas forças de combate. 

4. A ameaça de uma guerra regional no Oriente Médio está cada vez mais 
próxima. O conflito armado que se alastra no Iraque terá repercussão 
devastadora na Síria e em outros países limítrofes. O aspecto mais alarmante 
tem sido o aumento da ameaça sectária, consequência direta da dominação de 
grupos extremistas como o Estado Islâmico no Iraque e no Levante, o EIIL. 
Seus combatentes radicais atacam não somente as comunidades sunitas que 
não se submetem a seu controle, mas também minorias como os xiitas, 
alauítas, cristãos, armênios, drusos e curdos, todos considerados apóstatas ou 
infiéis que devem ser abatidos. 

5. Não há solução militar para o conflito. Desde o início, a única via sempre foi 
e continua sendo uma negociação diplomática, política, que inclua todos os 
países com influência na região, desde o Irã até a Arábia Saudita.



JEAN-CLAUDE JUNCKER, O NOVO PRESIDENTE DA COMISSÃO 
EUROPEIA! 

1. Por primeira vez por votação, e não por consenso, os 28 líderes 
membros da União Europeia decidiram propor Jean-Claude Juncker par' a 214 

presidência da Comissão Europeia. É extensa a lista de acusações coMra 
Jean-Claude Juncker nos jornais britânicos: o homem fala muito durante as 
reuniões; está sempre bebendo álcool; é antidemocrático; tem origens 
familiares nazistas; quer criar um exército europeu; vai remover as poucas 
defesas que ainda restam contra o crime organizado vindo da Romênia e da 
Bulgária; toma decisões secretas sobre o futuro dos bancos; nunca teve um 
"emprego verdadeiro"; é desonesto. O "Economist" escreve mesmo que 
ninguém o quer e chama-lhe "presidente acidental". 

2. Entre os argumentos contra Juncker há considerações falsas, contraditórias, 
ou apenas parcialmente verdadeiras. A acusação de que o pai era nazista 
baseia-se em que Joseph Juncker, operário luxemburguês de profissão, 
combatera no exército alemão durante a II Guerra Mundial. Mas, tendo o Reich 
ocupado o seu país, quantos jovens considerados alemães podiam recusar o 
alistamento? Igualmente sem sentido parece a acusação de alcoolismo. 
Juncker pode ser fã do seu conhaque, mas isso dificilmente o torna uma 
raridade entre os políticos europeus. Quanto aos relatos sobre uma ou outra 
cena de fúria - um tabloide conseguiu descobrir que uma vez gritou com um 
alto funcionário durante cinco minutos - também não bastam para distingui-lo. 

3. Jean-Claude Juncker tem atualmente 59 anos. Nasceu e cresceu no 
Luxemburgo, estudou lá e na Bélgica, fez o curso de Direito em Estrasburgo. 
Registrou-se como advogado em 1980, mas nunca exerceu a profissão. Nessa 
altura já era membro do Partido Cristão Social Popular há seis anos e tinha 
iniciado a sua carreira política. Foi Secretário parlamentar, deputado e ministro 
do Trabalho. Em 1989, Juncker recebeu a pasta das Finanças. Em 1995 
passaria a acumulá-la com a chefia do governo. Enquanto membro do 
executivo começara cedo a presidir a reuniões na União Europeia, a vários 
títulos. Teve certa proeminência no processo de formação do euro. Ao mesmo 
tempo, era governador no Banco Mundial e depois no FMI. E ocupou sempre 
mais que uma cadeira no governo, quer antes de ser primeiro-ministro quer 
depois. 

4. Juncker só ficou gravemente embaraçado quando se descobriu que os 
serviços secretos do seu país andavam fazendo escutas ilegais. O escândalo 
também envolvia corrupção e abusos de dinheiros públicos. Junker tentou 
minimizar (não é surpresa que no mundo dos serviços secretos haja segredos, 
disse), mas acabou por se demitir.



S. Não deixa de ser irônico que a sua candidatura agora vencedora tenha sido 
contestada peio Reino Unido com o argumento de que não deve ser o 
Parlamento Europeu, e sim os chefes de governo dos Estados, que devam 
escolher o presidente da Comissão Europeia. Afinal quem é que quer tomar, 
decisões com as portas fechadas? 	 215 

6. Se Cameron realmente pretendia evitar a nomeação de Juncker e ro 
apenas obter dividendos internos, terá cometido o erro de tornar a sua 
oposição demasiado pública, encostando Merkel e outros líderes à parede. 
Juncker aproveitou. Garantiu que não se ia ajoelhar perante os britânicos. 
Lembrou que era importante resistir a esse tipo de pressões. 26 dos 28 chefes 
de governo da UE concordaram com sua defesa.

e



POLÍTICA INTERNACIONAL: RELATÓRIO DCM-4- DEZEMBRO 
DE 2014! 

1.

MOISÉS NAIM,(07112). PETRÓLEO: A ASSOMBROSA 
REVOLUÇÃO DE 2014! 

As consequências serão enormes se o preço do petróleo continuar 
caindo 

Está em marcha uma revolucionária redistribuição global de renda. 
Somente nos últimos seis meses, os preços do petróleo caíram 
cerca de 40%. Isto significa uma transferência equivalente a 2% do 
tamanho da economia mundial dos produtores aos consumidores a 
cada ano. 

Assim, os membros da Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) deixarão de receber 316 bilhões de dólares. E a 
OPEP é apenas 35% do mercado mundial (em 1974 era 50%). Os 
países da OPEP e outros petro estados como a Rússia irão sofrer 
uma severa redução em suas rendas, que irá forçá-los a fazer 
dolorosos ajustes econômicos. 

Em contrapartida, para os consumidores de petróleo no mundo 
inteiro preços mais baixos significam uma poupança de mais de um 
trilhão de dólares. Para os americanos, equivale a um corte de 
impostos de 110 bilhões por ano. Para a China, cada dólar a menos 
no preço significa uma economia anual de 2,1 bilhões de dólares. A 
agricultura mundial também será beneficiada. Um dólar de 
produção agrícola consome cinco vezes mais energia do que um 
dólar de produção industrial. 

As razões para a queda dos preços do petróleo são conhecidas. O 
consumo de energia diminuiu, porque a economia mundial cresceu 
pouco e a oferta aumentou dramaticamente graças às novas 
tecnologias que estão sendo aplicadas, principalmente nos EUA. De 
2008 até hoje, os EUA aumentaram a sua produção de petróleo em 
80%. Esse crescimento supera sozinho tudo o que é produzido por 
cada um dos países da OPEP, exceto a Arábia Saudita.



Ninguém sabe quanto tempo irá durar esta quebra, mas com 
certeza em algum momento os preços remontarão com o aumento 
do consumo ou com a queda da produção devido a conflitos 
internacionais, revoluções ou acidentes climáticos. Um indicador qaL 
preços é o mercado de futuros. A contratação hoje de um barril d 	 217 
petróleo para 2020, custa cerca de 85 dólares. O preço atual é dei 
menos de 70 dólares por barril. 

Em todo caso, o consenso entre os especialistas é que no próximo 
ano, os preços do petróleo estarão abaixo da média dos últimos três 
anos. Se isso for verdade, as consequências serão enormes. 

Entre os países produtores, o choque de preços baixos afetará mais 
a Venezuela e o Irã. Se o Governo da Venezuela não conseguia 
controlar a economia quando o petróleo estava a mais de 100 
dólares o barril, é difícil supor que vai fazer um trabalho melhor com 
o barril a 62 dólares (o petróleo venezuelano é mais barato do que a 
média mundial). Para cobrir seu gasto público, Caracas precisa que 
o preço ultrapasse os 120 dólares por barril. A crise venezuelana 
pode forçar o governo a limitar seus envios de petróleo subsidiado 
para os países vizinhos, causando uma grave crise econômica em 
Cuba e Jamaica, entre outros. 

No lrã, além da queda dos preços das exportações de petróleo, 
existem as sanções internacionais que têm afetado gravemente sua 
economia. Na verdade, é provável que os preços mais baixos 
tenham um impacto maior que as sanções por causa da importância 
do petróleo nas receitas do estado. Resta saber se a crise 
econômica vai levar o Irá a buscar um acordo nuclear com a 
comunidade internacional para conseguir a redução ou eliminação 
das sanções. Mas é possível que os cálculos políticos moldem mais 
as decisões do governo do que a crise econômica. 

Algo semelhante acontece na Rússia. Sua economia também já foi 
afetada por um clima adverso aos investimentos, fuga maciça de 
capitais e sanções da Europa e dos Estados Unidos. A sua moeda 
se desvalorizou, a Bolsa despencou, a inflação subiu e a economia 
entrou em recessão. 2015 será um ano difícil para Vladimir Putin e 
mais ainda para o povo russo. 

Estes são apenas alguns dos efeitos da queda dos preços do 
petróleo. Há muitos mais. Talvez o mais importante seja que muitas 
fontes menos poluentes de energia (solar, eólica, etc.) são mais 
caras e pouco competitivas. Os preços baixos tampouco incentivam



a economia e a eficiência energética. Ironicamente, quando o 
petróleo estava caro, as energias renováveis não foram estimuladas 
e, sim, pelo contrário, o surgimento de novas formas de produção 
de petróleo. 

Há poucas coisas acontecendo que terão consequências tão
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importantes, diversas e globais, como a queda dos preços do 
petróleo. 

2.

PANAMÁ: A CRISE NO SETOR IMOBILIÁRIO 

(The Wall Street Journal-06) 

A outra face do boom de desenvolvimento do Panamá: escritórios e 
hotéis vazios 

O Panamá, país da América Central conhecido principalmente pelo 
movimentado canal que o atravessa, descobriu um ponto fraco em sua 
vibrante economia: a construção excessiva de escritórios e hotéis. 

A transformação do Panamá na capital financeira da América Central e sua 
prática agressiva de usar subsídios fiscais para atrair empresas 
multinacionais se tomou um ímã para investidores estrangeiros nos últimos 
anos. 

Pessoas endinheiradas e empresas de países como Colômbia e Venezuela 
estão vendo o setor imobiliário panamenho como um porto seguro para 
aplicar seu capital. 

Encorajadas por essa demanda, as construtoras panamenhas quase 
triplicaram o mercado de escritórios de alto padrão na Cidade do Panamá 
desde 2009. Elas elevaram o número de quartos de hotel em cerca de 61% 
no biênio 2012 e 2013, segundo a Lodging Econometrics. 

Como resultado, a taxa de escritórios vagos na capital subiu para 33,6%, a 
maior da América Latina, e poderá atingir 45% até 2016, segundo a 
corretora JLL. Os aluguéis, exceto nos melhores prédios, caíram até 30% 
desde 2012, afirma a SLL. 

Enquanto isso, a ocupação média dos hotéis do país recuou para 49,9% nos 
dez primeiros meses do ano, ante 72,5% no mesmo período de 2008,



segundo a Smith Travei Research. As diárias, por sua vez, diminuíram 28% 
entre janeiro e outubro, para uma média de US$ 108,80. 

Os donos de imóveis e investidores do Panamá acreditam agora 
escritórios e hotéis deverão continuar vagos por vários anos. Mui,-os 219 
prevêem que o crescimento da economia panamenha vai acabar eliminar do 
o excesso de oferta, mas não antes de dois anos ou mais. Outros preveêm 
que proprietários vão começar a vender hotéis a preços baixos e locadores 
desesperados vão reduzir ainda mais os aluguéis. 

"Muitas pessoas começaram a construir a mesma coisa sem falar uma com 
a outra", diz Herman Bem Sr., cuja empresa familiar, a Empresas Bem, 
desenvolveu 130 projetos comerciais e residenciais no Panamá desde que 
foi criada, em1978. 

O excesso de imóveis comerciais no Panamá serve de alerta para outros 
mercados cuja relativa estabilidade é cobiçada por investidores 
estrangeiros. Os investidores latino-americanos, por exemplo, mostraram 
um apetite voraz por condomínios no sul da Flórida, onde incorporadoras 
anunciaram planos para cerca de 40 mil apartamentos desde 2011, uma 
expansão potencial de 32% no estoque existente, segundo a empresa de 
pesquisa de mercado CraneSpotters.corn. 

O apelo do Panamá é óbvio. A economia do país é o carro-chefe da 
América Central, tendo crescido robustos 8,4% em 2013, segundo o Banco 
Mundial. Os incentivos fiscais dados pelo governo a multinacionais 
atrairam muitas para a região, como H , i Inc e 
Prou ter & (ambie Co. O país, que tem uma população de 3,9 milhões de 
habitantes, está ganhando mais proeminência com a ampliação de seu canal 
para permitir a passagem de navios maiores, um projeto orçado em US$ 
5,25 bilhões. 

O Panamá também é atraente para investidores porque utiliza o dólar 
americano como moeda. A empresa colombiana do empreiteiro Fernando 
Araújo, ex-ministro de Relações Exteriores da Colômbia está construindo o 
hotel Las Americas Golden Tower, com 285 quartos, na Cidade do 
Panamá. Ele diz que está se valendo da estabilidade relativa do dólar ante 
outras moedas latino-americanas em seu esforço para vender 50% das 
unidades a investidores de fora do Panamá, a US$ 200 mil o quarto padrão. 

Até o momento, 140 quartos foram vendidos para investidores, sendo cerca 
de metade colombianos. "A economia da Colômbia está muito boa, mas a 
do Panamá está melhor", diz ele.



O excesso de oferta acaba reduzindo o lucro dos investidores. Considere a 
F&F Tower, no distrito bancário do Panamá. Concluído em 2012, o prédio 
de 50 mil metros quadrados e 52 andares está entre os mais 
impressionantes da América Central, com janelas revestidas e um desiüft 
em espiral na forma de saca-rolhas. O empreiteiro Saul Faskha, da F 	 220 
Properties, vendeu o prédio todo para investidores do Panamá, VenezueI 
outras partes do mundo. Hoje, o prédio está 62% alugado e os alugueis 
caíram até 10% desde a inauguração. 

"Não estou preocupado porque os clientes gostam de prédios mais novos e 
avançados", disse Faskha num e-mail. "Por isso, estou construindo mais 
dois." 

Outros não preveem uma recuperação tão rápida do mercado de escritórios. 
"Provavelmente, existem escritórios para sete ou dez anos nas taxas de 
absorção atuais", diz Alex Petrosky, executivo que supervisiona a carteira 
imobiliária da Inversiones Bahia, veículo de investimentos da família 
panamenha Motta. 

Problema similar deve atingir o setor hoteleiro, onde o boom da construção 
trouxe várias grifes globais para a Cidade do Panamá nos últimos anos, 
como Westin e W, do	 v ud	 Inc 
Waldorf-Astoria, do 1 li 1 [o n Woridwid Holding Inc.; e Hollyday Inn e 
Crowne Plaza, dontci Continental _Hotel (icp PLC. 

3.
OEA DEVE SE ADAPTAR AOS DESAFIOS! 

(AFP- 07) Especialistas dizem que a OEA deve se adaptar aos 
desafios 

A Organização dos Estados Americanos (OEA), uma das instituições 
mais antigas de seu tipo no mundo, tem o desafio de recuperar a sua 
questionada relevância e se adaptar a novos desafios, apontam 
analistas e diplomatas. 

WASHINGTON 
AFP 

Fundada em abril de 1948, mas com origens em décadas anteriores, 
a entidade caminha rapidamente para seu 700 aniversário, 
impulsionada pela aprovação interna de uma nova visão estratégica e 
já envolvida no processo de eleição de um novo Secretário-Geral, que 
ocorrerá no dia 18 de março do próximo ano.



O próprio José Miguel Insulza, atual secretário-geral, em setembro 
disse a imprensa, ao apresentar a nova visão estratégica da entidade, 
que o objetivo é reduzir "um pouco este impasse, especialmente em 
questões relacionadas ao desenvolvimento, o que nos faz gastar 
muitos recursos". '221 
Na opinião de analistas e diplomatas, a entidade requer ajustes, mas.... 
todos concordam que esta é uma instituição única que deve ser 
protegida. 

"Acho que a OEA é mais relevante do que nunca. Provavelmente o 
continente nunca precisou tanto de consenso como agora", disse o 
diplomata Pablo Barahona, embaixador da Costa Rica para a 
entidade. 

Barahona (um advogado de apenas 36 anos de idade) observou que 
a OEA "nunca foi tão desafiada" porque a sociedade exige resultados, 
mas "é o fórum político por excelência das Américas, já que não 
existe outro que tenha as instâncias executivas que temos aqui". 

O "equilíbrio político na região mudou nos últimos 20 ou 25 anos, o 
que nos obriga a um exercício constante de diálogo", disse ele. 

Diversidade regional 

Entretanto, para Christopher Sabatini, perito do centro especializado 
em negócios internacionais Conselho das Américas (COA), a 
importância da OEA foi prejudicada nos últimos anos por várias 
razões que se sobrepõem. Entre elas, ele mencionou a "diversidade 
crescente" entre os países da região, o surgimento de organismos 
regionais como a Unasul e CELAC, e a falta de uma liderança forte no 
âmbito da OEA. 

"Além disso, os EUA claramente não gostam da OEA, que é vista 
como uma plataforma de sentimentos anti-americanos. Neste 
cenário, torna-se muito difícil para a OEA funcionar corretamente", 
disse Sabatini. 

A própria tradição da OEA - que reúne em sua sede em Washington 
os 35 países da região, com exceção de Cuba - de tomar decisões 
por consenso e não por maioria de votos, torna os acordos mais 
difíceis. 

Isto se tornou evidente recentemente, quando a OEA evitou discutir, 
no início deste ano, a crise política na Venezuela.

IN



"É necessária a unanimidade de todos os Estados-Membros. Mas com 
esse voto generalizado, dada a diversidade da região, é impossível 
funcionar", disse Sabatini. 

O ministro das Relações Exteriores uruguaio Luis Almagro, e o ex-
vice-presidente guatemalteco Eduardo Stein, estão em disputa pelo L222 
cargo de Secretário geral, mas na visão de Sabatini o vencedor vai _______ 
enfrentar uma árdua tarefa. 

"Eles são duas pessoas brilhantes, mas talvez a OEA necessite agora 
de uma personalidade mais forte, alguém para trazer de volta o 
Brasil, o México, os Estados Unidos", disse ele. 

Na opinião de Rafael Fernandez de Castro, do Departamento de 
Estudos Internacionais do Instituto Tecnológico Autônomo do México, 
a OEA ainda é "relevantísima" para a construção de ações comuns na 
América Latina. 

"É claro que precisamos de uma OEA reforçada, com mais recursos, 
mas acho que agora nós realmente temos que apoiá-lo", disse o 
professor. 

Instâncias como Unasul ou CELAC (criados por trás dos EUA), disse, 
"são espaços com menos institu cio na lida de". "Não se tem que 
inventar coisas, estamos no século XXI, podemos falar claramente e 
frente a frente com os Estados Unidos", disse. OEA, a diplomacia, 
lideranças, novo papel. 

Um chamado para combater o tráfico 

A OEA concluiu semana passada em Brasília, uma reunião sobre 
tráfico humano e pediu aos governos para ampliar a participação da 
sociedade civil para melhorar a luta contra este crime. "Devemos dar 
mais espaço para a sociedade civil organizada de forma a unir forças 
para alertar contra este crime", disse Paulina Duarte, diretora do 
Departamento de Segurança Pública da OEA. A funcionária também 
disse, por sua vez, que "os Estados têm o dever de melhorar o seu 
trabalho tanto na prevenção como na repressão, e garantir a punição 
dos responsáveis." Após dois dias de debates "ficou claro o 
compromisso dos Estados da OEA em relação ao drama do tráfico de 
seres humanos", qualificado de "crime bárbaro". 

FMI: AMÉRICA LATINA DEVE SE INTEGRAR MAIS 
PARA CRESCER



ABC,( 06) FMI insta a renovar integración regional para elevar 
ei potencial de crecimiento

T	 UP! 

Por Alicia Bernai	 223 

América Latina tiene muchas alianzas creadas para Ia integración 
comercial; sin embargo, no lo está logrando, hay demasiadas 
barreras, acotó ayer Cristine Lagarde, directora dei Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en conferencia que brindá en 
Santiago de Chile. Instã a los gobiernos latinos a revaluar sus 
enfoques hacia una integración que permita a Ia regián elevar 
realmente su potencial de crecimiento. 

Según Lagarde, cuando hay demasiadas alianzas no se obtiene ei 
apaiancamiento adecuado ni ei refuerzo que necesitan Ias 
economias para crecer en su potencial. A pesar de que se han 
creado muchas alianzas como ei Mercosur, ei Unasur, o Alianza dei 
Pacífico, entre muchas otras, no se cumplieron los fines con los 
cuales fueron creados. Hay demasiadas amenazas, barreras 
arancelarias, aunque estos grupos tenían como objetivo inicial 
eliminar estas barreras. 

"La integraclón comercial regional tiene que rejuvenecerse, 
revigorizarse. 
Los políticos deben revaluar su enfoque actual ai comercio y crear 
nuevas formas de integrar Ia región en cadenas de valor giobales. 
Si avanzan esto, les ahorraría a los presidentes de sus países 
tantos de esos viajes que tienen que hacer para asistir a reuniones, 
ya que hay tantas y tantas alianzas", setaló ia directora dei 
organismo internacional en su discurso de apertura en Ia 
conferencia "Desafios para asegurar ei crecimiento y una 
prosperidad compartida en América Latina" que se realiza hasta hoy 
en ei hotel Sheraton de Ia capital chilena. 

El evento organizado por ei FM1 contó, además, con ia presencia de 
Ia presidenta de Chile, Micheile Bachelet; ei titular dei Banco 
interamericano de Desarrolio, Luis Alberto Moreno, y ei secretario 
general de Ia Organizacián de los Estados Americanos (OEA), entre 
otras autoridades regionales y representantes de organismos 
i nternacionaies. 

La directora dei organismo internacional mencionó, además, que ia



América Latina dei futuro necesita más y mejor integraclón y nuevas 
formas de lograrlo en temas referenciales y tan cruciales para sus 
integrantes como Ia seguridad, energía, medio ambiente, 
competencia, movil idad laboral.

E:2 
"Los países ya tienen un interés compartido en estos temas, 
ciertamente pueden empujar más y estas nuevas formas de 
integración apoyarían en ei crecimiento de América Latina, 
aumentando en suministro de bienes y servicios regionales, 
inciuyendo además bienes y servicios públicos", instó Lagarde en 
su presentación. 

Por su parte, Ia presidenta de Chile, Micheile Bachelet, acotó que a 
pesar de Ias tantas alianzas en ia región, ei comercio entre sus 
integrantes es más bajo que comparándolo con Ias relaciones 
comerciales con ei resto dei mundo. Sin embargo, sefiaió que ei 
crecimiento sostenible es posible con un buen proyecto común que 
converja en Ia diversidad. 

La economia regional que está sintiendo los efectos de una 
desaceleraclón de ia economia china y problemas puntuales de ia 
potencia regional, Brasil, que hacen que este afio ei crecimiento 
promedio baje ai 1,3%, cuando ei promedio en Ia última década fue 
dei 4%. 

En tanto que ia economia paraguaya que experimenta un proceso 
distinto a sus vecinos se destaca entre los de mayor crecimiento en 
América este afio y cerraría con 4% de crecimiento dei PIB. 

La titular dei FM1 también abordá otros desafios regionales a 
mejorar como Ia seguridad y ei aumento de Ia deiincuencia, que es 
un denominador regional, con Ia particularidad de que en aigunos 
países está más acentuada que en otros. 

Acotó que ciertamente Ia delincuencia y ia corrupción también son 
factores que atentan en ei crecimiento equitativo de un país y eilo 
se ve reflejado en Ia alta desigualdad. A pesar dei robusto 
crecimiento que aigunas economias latinas observan actualmente, 
Ia desigualdad es un flagelo que aún sigue amenazando ese 
robusto crecimiento, sefíaló. 

Sobre ei punto, ia Presidenta chilena acotó que ia estructura dei 
crecimiento en Ia regián enfrenta grandes desafios, y es porque no



fue acomparado por Ias políticas de desarrolio adecuadas. La gente 
que está hoy en Ia clase media es distinta, está más educada, más 
informada y por ende exige más de sus gobernantes.

T1 S! 
Bachelet sefaló, además, que ei enfriamiento de Ia región no es	 225 
argumento para estancarse, hay grandes oportunidades. Agregó 
que una reforma educacional es sumamente necesana para
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Lisboa & Horbach Advogados S/S 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
—2014-

227 

No ano de 2014, o escritório Medeiros, Lisboa & Horbach Advogado SIS' 

(hoje Lisboa & Horbach Advogados S/S), sociedade civil de advogados inscrita 

no CNPJ sob o no 06.074.61610001-93, prestou ao Instituto Tancredo Neves 

(Fundação Liberdade e Cidadania) serviços de advocacia judicial e extrajudicial, 

bem como de consultoria jurídica. 

Nesse sentido, além de atender as consultas jurídicas formuladas pela 

Diretoria do Instituto, o corpo técnico do escritório "MEDEIROS, LISBOA E 

HORBACH S/S", atual "LISBOA E HORBACH SIS", desenvolveu, no ano de 

2014, diversas atividades, tais como: 

1. Palestra, em fevereiro de 2014, ministrada por um dos integrantes do 

escritório, no Encontro dos Assessores de Comunicação dos 

membros do Congresso Nacional (fevereiro de 2014), realizado em 

Brasília, na sede do DEM Nacional. (Fotos e vídeo anexos) 

2. Palestra, ministrada por um dos integrantes do escritório, no 

Encontro Nacional dos Assessores de Comunicação do 

DEMOCRATAS, realizado em Brasília, no Hotel San Marco, no dia 

27 de março de 2014. Tema: "Novas regras eleitorais: a recente 

Resolução do TSE". (Programação, convite e fotos anexos) 

3. Palestra, ministrada por um dos integrantes do escritório, na Reunião 

de Pré-Candidatos do DEMOCRATAS ao Congresso Nacional, 

realizada em Brasília, no Centro de Convenções Brasil XXI, no dia 10 

de junho de 2014. Tema: "Orientações para a Campanha Eleitoral". 

(Programação anexa)



Lisboa & Horbach Advogados S/S 

4. Defesa e acompanhamento do PA 08190.032377114-73, em 

tramitação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cujo 

objeto era compelir o DEMOCRATAS a transformar o Instiff 

Tancredo Neves em fundação. (Cópia do andamento processial 228 

anexa). 

5. Acompanhamento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 4591, Rei. Mm. Dias Toffoli, que 

impugna a Resolução TSE n o 22.121105, alterada pela Resolução 

TSE n° 22.746108, que "dispõe sobre as regras de adequação de 

institutos ou fundações de pesquisa e de doutrinação e educação 

política de partidos políticos às normas estabelecidas no Código 

Civil". (Cópia do andamento processual anexa). 

6. Acompanhamento e defesa, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, 

da PET 164.741, Rei. Mm. Luciana Lóssio, apresentada pelo 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no qual o parquet 

requereu a suspensão do repasse de receitas do Fundo Partidário do 

Democratas ao instituto Tancredo Neves até a conclusão do 

processo de transformação em fundação. (Cópia do andamento 

processual anexa). 

Anexamos, nesta oportunidade, a comprovação da atuação do corpo 

técnico do Medeiros, Lisboa & Horbach nos eventos acima referidos e nos 

processos administrativos e judiciais aqui relacionados (docs. anexos). 

Brasília/DF, 10 de maio de 2019. 

(	 /	 1 

Carolina Cardoso Guimrães Lisboa
Sócia-Gerente do Lisboa & Horbach Advogados 

OAB/DF 24.511
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dor José Agripino, Presidente DEM; 
Filho, Líder DEM na Câmara e - 

conectar marcas e pessoas, além de estudar o impactodisso na 

Medeiros.



16/04/2019	 Convite - Seminário Assessores DEM.jpg 

LIBERDADE E CIDADANIA 

A Fundação Liberdade e Cidadania tem o prazer de convidá-lo (a) para participar do 
Seminário para os Assessores de Comunicação q_Q^Mg JjQs com o tema 'COMO 
APRIMORAR OUSO DAS REDES SOCIAIS, ESTRATEGIAS E USO DE FERRAMENTAS ON-
LINE NAS PRÓXIMAS ELEIÇÕES. 

O evento ocorrerá no dia 27 de março, das 9h às 18h, no Hotel Sa .o Marco, SHS 
Quadra 05 Bloco C", Brasília/DF. 

Contamos com a sua participação

Deputado Mendonça Filho 
Presidente FLC 

Pedimos quea ptesenca seja Confirmada através do e-mail r.,' 	 ' nt omanøoo nome completo para 
emissão do certificado.

wÉM 
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REUNIÃO DE PRÉ-CANDIDATOS DO DEMOCRATAS 
AO CONGRESSO NACIONAL 

Brasília, 10 de junho de 2014 

Centro de Convenções Brasil XXI, Salão Mundo Novo 1

PROGRAMAÇÃO 

09:00h - ABERTURA. Senador José Agripino Maia, Presidente do 
Democratas; José Carlos Aleluia, Presidente da Fundação Liberdade e 
Cidadania: Saudações e apresentação dos participantes. 

09:30h - Senador José Agripino Maia: O DEMOCRATAS E AS ELEIÇÕES 
DE 2014 - a aliança nacional; as razões da coligação a ser confirmada; 
papel dos candidatos do Democratas na campanha. 

10:20h - Apresentação da Propaganda Partidária Nacional do Democratas. 

10:30h - Pronunciamentos sobre posições e bandeiras do Democratas na 
campanha: Dep. Mendonça Filho - Líder na Câmara do Deputados, Prefeito 
de Salvador ACM Neto, Dep. Onyx Lorenzoni - Secretário-Geral do 
Democratas. 

11:30h - Advogado do Democratas Nacional Fabrício Medeiros: orientações 
para campanha eleitoral. 

11:45h - José Carlos Aleluia: apresentação do documento "Aliança para 
Redenção do Brasil". 

12:00h - Debate sobre o documento. Aprovação. 

12:30h - Encerramento. 

13:00h - Almoço de confraternização.
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ADV.(A/S) AFONSO ASSIS RIBEIRO (1501 0/DF) 

INTDO.(A/S) TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Informações 
Assunto: 

DIREITO ELEITORAL E PROCESSO ELEITORAL 1 Partido Político 

Procedência 

Data de Protocolo: 

26/04/2011 

Órgão de Origem: 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Origem: 

DISTRITO FEDERAL 
Número de Origem: 

4591 

Partes 

REQTE.(S) 
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

REQTE.(S) 
DEMOCRATAS - DEM 

ADV.(A/S) 
AFONSO ASSIS RIBEIRO (15010/DF) 

1 NTDO.(A/S) 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

AD V. (A/S) 
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

/ 

Andamentos 

19/09/2018 
Juntada do mandado de intimação devidamente cumprido - AGU 
AGU - Referente à Pauta n. 89/2018 - Plenário.
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18/09/2018 
Devolução de mandado 
Em 18/09/2018, da Advogada-Geral da União, Referente à Pauta n° 89/2018, DJE 18/09/2018. 

18/09/2018 
Pauta publicada no DJE - Plenário 
PAUTA N°89/2018. DJE n°195, divulgado em 17/09/2018 

12/09/2018 
Inclua-se em pauta - minuta extraída	 243 
TRIBUNAL PLENO 

Pleno em 12/09/2018 21:11:30 

13/04/2012 
Conclusos ao(à) Relator(a) 

13/04/2012 
Juntada a petição n° 
18565/2012, da PGR, com parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua 
improcedência. 

12/04/2012 
Recebimento dos autos 
Da PGR. 

12/04/2012 
Petição 
18565/2012 - 12/04/2012 - PARECER N° 6661-PGR-RG, MPF, 30/3/2012 - OPINA PELO NÃO 
CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA. 

31/05/2011 
Vista à PGR 

31/05/2011 
Juntada a petição n° 
30405/2011, do Tribunal Superior Eleitoral, prestando informações. 

31/05/2011 
Informações recebidas, Ofício n° 
2933/R - PG n° 30405/2011, do Tribunal Superior Eleitoral. 

31/05/2011 
Juntada a petição n° 
30841/2011, da Advocacia-Geral da União, apresentando defesa. 

30/05/2011 
Petição 
30841/2011 - 30/05/2011 - UNIÃO - APRESENTA MANIFESTÇÃO. 

27/05/2011 
Petição 
30405/2011 - 27/05/2011 - INFORMAÇÃO 03/201 1/SPR, TSE, 24/5/2011 - PRESTA INFORMAÇÕES EM 
ATENÇÃO AO OFÍCIO N° 2933/R. 

25/05/2011 
Vista ao AGU 

25/05/2011 
Conclusos ao(à) Relator(a) 

25/05/2011 
Decorrido o prazo 
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Em 20/5/2011, sem que fossem prestadas as informações solicitadas ao Tribunal Superior Eleitoral, 
por meio do ofício n° 2933/R. 

10/05/2011 
Expedido Ofício n° 
2933/R, ao TSE, solicitando informações. 

06/05/2011
TL E0 Certidão	 1 

certifico haver elaborado um ofício em cumprimento à decisão de 27/4/2011	 1F	 244 

03/05/2011 
Publicação, DJE 
Despacho de 27/04/2011 (DJE n° 81, divulgado em 02/05/2011) 

29/04/2011 
Adotado rito do Art. 12, da Lei 9.868199 

MIN. DIAS TOFFOLI 

Em 27/4/2011, 

29/04/2011 
Despacho 
Em 27/4/2011: '(...) Em virtude da vigência prolongada da resolução impugnada, que está em vigor 
desde 2005 e somente agora se insurgem os autores, aplico o procedimento do art. 12 da Lei n° 
9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. Solicitem-se informações ao 
requerido. Após, abra-se vista, sucessivamente, pelo prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da 
União e ao Procurador-Geral da República. Publique-se. Intime-se.' 

26/04/2011 
Conclusos ao(à) Relator(a) 

26/04/2011 
Distribuído por exclusão de Ministro 
MIN. DIAS TOFFOLI 

26/04/2011 
Autuado

//	 7 <	 5,/	 // ,	 /7 

Decisões 

12/09/2018 
Inclua-se em pauta - minuta extraída 
TRIBUNAL PLENO 

Pleno em 12/09/2018 21:11:30 - 

29/04/2011 
Adotado rito do Art. 12, da Lei 9.868199 

MIN. DIAS TOFFOLI 

Em 27/4/2011. 

Deslocamentos 

GABINETE MINISTRO DIAS TOFFOLI 
Guia 2777/2012	 Enviado por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES em 13/04/2012 

Recebido em 13/04/2012 

SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 
Guia 944/2012	 Enviado por SEÇÃO DE ATENDIMENTO NÃO PRESENCIAL em 12/04/2012 
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SEÇÃO DE	 Recebido em 12/04/2012 

ATENDIMENTO NÃO PRESENCIAL 

	

Guia 97634212012	 Enviado por PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA em 12/04/2012

Recebido em 12/04/2012 
PROCURADORIA-
GERAL DA REPÚBLICA 

Guia 4255/2011	 Enviado por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES em 31/05/2011 

r5/201 

SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 	
245 

Guia 1903/2011	 Enviado por GABINETE MINISTRO DIAS TOEFOLI em 25 	 1

Recebido em 25/05/2011 
GABINETE MINISTRO 
DIAS TOFFOLI 

Guia 3973/2011	 Enviado por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES em 25/05/2011

Recebido em 25/05/2011 

SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 
Guia 1600/2011	 Enviado por GABINETE MINISTRO DIAS TOFFOLI em 11/05/2011 

Recebido em 11/05/2011 
GABINETE MINISTRO 
DIAS TOFFOLI

	

Guia 2998/2011	 Enviado por SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES em 06105/2011 

-	 Recebido em 06/05/2011 
SEÇAO DE COMUNICAÇOES 

Guia 3204/2011	 Enviado por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES em 29/0412011 

Recebido em 29/04/2011 

SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 
Guia 1366/2011	 Enviado por GABINETE MINISTRO DIAS TOEFOLI em 29/0412011 

Recebido em 29/04/2011 
GABINETE MINISTRO 
DIAS TOFFOLI

Guia 3506/2011	 Enviado por SEÇÃO DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇAO DE ORIGINÁRIOS em 26/04/2011 

Rececido em Z6/04120 ,1 ,1 

Petições 

1856512012 Peticionado em 12/04/2012 

Recebido em 12/04/2012 20:55:42 por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 

3084112011 Peticionado em 30/05/2011 

Recebido em 31/05/2011 17:10:32 por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 

3040512011 Peticionado em 27/05/2011 

Recebido em 31/05/2011 13:59:39 por SEÇÃO DE PROCESSOS DO CONTROLE CONCENTRADO E RECLAMAÇÕES 

7	 / /  

Recursos 

Pautas  

	

7	 /	 7 

18/09/2018 
Pauta publicada no DJE - Plenário 
PAUTA N°89/2018. DjE n°195, divulgado em 17/09/2018 
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!)r rs&kI 

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário 

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito Legal. 

PROCESSO: PET N°0001647-41.2011.6.00.0000 - Petição UF: DF 	 JUDICIÁRIA 
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF	 N. Origem: 1flfl

PROTOCOLO: 183782011 - 15/08/2011 16:57 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS - MPDFT 	

fli	 247 

REQUERIDO: DEMOCRATAS (DEM) - NACIONAL 
ADVOGADO: FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
ADVOGADA: CAROLINA CARDOSO GUIMARÃES LISBOA 
ADVOGADO: CARLOS BÁSTIDE HORBACH 
RELATOR(A): MINISTRA LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO 

ASSUNTO: FUNDO PARTIDÁRIO - INSTITUIÇÃO DE FUNDAÇÃO - ADEQUAÇÃO À 
RESOLUÇÃO TSE N° 21875/2004 

LOCALIZAÇÃO: SEÂRQ-SEÇÃO DE ARQUIVO 
FASE ATUAL: 02/12/2015 16:22-Guarda permanente 

' Andamento ' Distribuição 1 Despachos ' Decisão 1 Petições 1 Todos Visualizar Imprimir 

Andamentos 
Seção	 Data e Hora	 Andamento 

SEARQ	 02/12/2015 16:22	 Guarda permanente 

SEARQ	 02/12/2015 16:20	 Recebimento para guarda no(a) SEARQ 

SEDIV	 05/11/2015 14:33	 Arquivamento definitivo no Arquivo Central 

SEDIV	 05/11/2015 14:33	 Baixa definitiva dos autos. Motivo: para arquivamento. 

SEDIV	 05/11/2015 14:32	 Trânsito em julgado em 04/11/2015 

SEDIV	 23/10/2015 13:09	 Recebimento 

CPRO	 23/10/2015 12:44	 Remessa para SEDIV. 

PRO	 23/10/2015 12:44	 Autos encaminhados 

CPRO	 23/1012015 12:43 	 Autos devolvidos 

SEDIV	 20/1012015 14:49	 Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral: 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 19/10/2015 Diário 
SEDIV	 20/10/2015 09:50	 de justiça eletrônico N. 199 Pag. 34/35. Acórdão de 27/08/2015 

Publicação em 20/10/2015 Diário de justiça eletrônico N. 199 Pag. 
SEDIV	 20/10/2015 09:50	 34/35. Acórdão de 27/08/2015 

Acórdão encaminhado para publicação no DJE. Data prevista: 
SEDIV	 19/10/2015 15:53	 20/10/2015. 

SEDIV	 16/10/2015 12:11 	 Acórdão devolvido assinado 

SEDIV	 14/10/2015 11:59	 Recebimento 

SEÃC	 14/10/2015 11:39	 Remessa para SEDIV. 

SEAC	 14/10/2015 11:39	 Aguardando assinatura de acórdão. 

SEAC	 14/1012015 11:29	 Acórdão encaminhado para assinatura. 
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SEAC 15/0912015 15:26 Para digitar/formatar o acórdão (com notas orais) 

SEÃC 27/0812015 15:54 Recebimento 

ASPLEN 27/08/2015 14:29 Remessa para SEAC. 

ÂSPLEN 27/08/2015 14:29 Autos encaminhados com certidão de julgamento. 

ÂSPLEN 27/08/2015 14:29 Recebimento	 Iiiai 

Julgamento Pet N° 1647-41.2011.6.00.0000. Acórdão 
db27/41 ÁSPLEN 27/08/2015 09:41 

GAB-LL 06/08/2015 12:34 Para julgamento 

GAB-11L 06/08/2015 12:34 Remessa para ASPLEN. 

GÁB-LL 29/05/2015 17:25 Recebimento 

SEDAP 29/05/2015 16:50 Conclusão. 

SEDÁP 29/05/2015 16:50 Remessa

Juntada de manifestação (protocolo n. 11.350/2015) Interessado: 
DÁP 29/05/2015 16:40 DEMOCRATAS (DEM); FÂBRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 

SEDAP 19/05/2015 13:05 Aguardando prazo 

Publicação em 19/05/2015 Diário de justiça eletrônico N. 93 Pag. 4-5. 
SEDAP 19/05/2015 10:40 Despacho de 14/05/2015 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 18105/2015 Diário 
SEDAP 19/05/2015 10:40 de justiça eletrônico N. 93 Pag. 4-5. Despacho de 14/05/2015 

Despacho encaminhado para publicação no DJe, com previsão de 
SEDAP 15/05/2015 17:48 publicação em 19.5.2015. 

SEDAP 15/05/2015 14:45 Recebimento 

GAB-LL 14/05/2015 13:51 Remessa para SEDAR 

GAB-LL 14/05/2015 13:51 Com despacho. 

Registrado(a) Despacho no(a) Pet N°1647-41.2011.6.00.0000 em 
'AB-LL 14/05/2015 13:47 14/05/2015. Com despacho 

ri 
GAB-LL 28/02/2013 17:21 Recebimento 

CPADI 28/02/2013 17:08 Remessa 

CPADI 28/02/2013 17:08 Conclusão. 

CPADI 28/02/2013 14:23 Montagem atualizada 

CPÀDI 28/02/2013 13:42 Recebimento 

GAB-AV 28/02/2013 12:21 Remessa para CPÂDI. 

GAB-AV 28/02/2013 12:21 Para redistribuir. 

Redistribuição por término do biênio do Relator. MINISTRA LUCIANA 
SEDESC 1 27/02/2013 10:19 LÓSSIO. Art. 16	 7° do RITSE 

GÂB-AV 19/07/2012 17:30 Recebimento 

CPRO 19/07/2012 16:18 Remessa 
CPRO 19/07/2012 16:18 Conclusão.
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CPRO 19/07/2012 16:18 Juntada de parecer 

CPRO 19/07/2012 16:06 Cancelado o envio para SEDAP 

CPRO 19/07/2012 15:00 Autos encaminhados para SEDAR 

CPRO 19/07/2012 15:00 Remessa para SEDAR 

CPR O 19/07/2012 15:00 Autos devolvidos

CPRO 29/06/2012 10:52 Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral:)

JLWFITd 
249	 1/1 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 28 G,'2tPia 
CPRO 29/06/2012 09:05 de justiça eletrônico Pag. 86. Despacho de 26/06/2012 

Publicação em 29/06/2012 Diário de justiça eletrônico Pag. 86. 
CPRO 29/06/2012 09:05 Despacho de 26/06/2012 

CPRO 27/06/2012 14:50 Encaminhamento para publicação 

CPRO 26/06/2012 18:42 Recebimento 

ÇEDAP 26/06/2012 18:38 Remessa para CPRO. 

DÃP 26/06/2012 18:38 Autos encaminhados à unidade responsável. 

SEDAP 26/0612012 18:31 Recebimento 

GAB-AV 26/06/2012 18:22 Com decisão para SEDAR 

GAB-AV 26/06/2012 18:22 Remessa para SEDAR 

Registrado(a) Despacho no(a) Pet N°1647-41.2011.6.00.0000 em 
26/06/2012. Determina a remessa dos autos à PGE para análise e 

GAB-AV 26/06/2012 18:16 eventual ratificação do pedido formulado 

o 
GAB-AV 17/05/2012 16:18 Recebimento 

CPRO 15/05/2012 11:20 Conclusão. 

CPRO 15/05/2012 11:20 Remessa 

Juntada de manifestação (protocolo n. 9.159/2012) Interessado: 
PRO 15/05/2012 10:20 DEMOCRATAS - DEM; FABRÍCIO J. MENDES MEDEIROS 

CPRO 14/05/2012 16:56 Recebimento 

Entrega em carga/vista (Advogado do Processo: FABRÍCIO JULIANO 
CPRO 03/0512012 13:58 MENDES MEDEIROS) Advogado do Requerido. 

Publicação em 03/05/2012 Diário de justiça eletrônico Pag. 275. 
CPRO 03/05/2012 10:57 Despacho de 26/04/2012 

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 02/05/2012 Diário 
CPRO 03/05/2012 10:57 de justiça eletrônico Pag. 275. Despacho de 26/04/2012 

CPRO 27/04/2012 19:45 Encaminhamento para publicação 

CPRO 27/04/2012 15:28 Recebimento 

GAB-AV 26/04/2012 19:12 Remessa para CPRO. 

GAB-AV 26/04/2012 19:12 Com despacho 

Registrado(a) Despacho no(a) Pet N°1647-41.2011.6.00.0000 em 
GAB-ÂV 26/04/2012 19:12 26/04/2012. Com despacho 
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GAB-AV 23/04/2012 14:04 Recebimento 

CPRO 20/04/2012 14:28 Conclusão. 

CPRO 20/04/2012 14:28 Remessa 

Juntada de ofício (protocolo n. 7.126/2012) Interessado: FUNDAÇÃO 
CPRO 20/04/2012 14:25 LIBERDADE E CIDADANIA - FLC INSTITUÍDA PELO PARTIDO DEMOCRATAS 

DEM; PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPDFT 

CPRO 08/03/2012 09:34 Aguardando Aviso de Recebimento - AR 	 N	 250 

Encaminhado Ofício n° 797 SEPROC3/CPRO/GAB-SJD a 	 Setor de	 -(--1 
CPRO 08/03/2012 09:32 Expedição do TSE em 7.3.2012 

Publicação em 05/03/2012 Diário da Justiça Eletrônico Pag. 23. 
CPRO 05/03/2012 08:51 Despacho de 28/02/2011. 

CPRO 01/03/2012 11:08 Aguarda publicação de decisão/ despacho prevista para 5.3.2012 

CPRO 29/02/2012 15:36 Recebido 

(AB-AV 29/02/2012 11:51 Enviado para CPRO. Com decisão 

Registrado Despacho de 28/02/2011. Determinando solicitação de 
informações à Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e 

GÁB-ÂV 29/02/2012 11:38 Entidades de Interesse Social 

o 
GAB-ÂV 07/02/2012 11:42 Recebido 

CPRO 06/02/2012 10:26 Enviado para GAB-AV. Conclusos ao Relator. 

CPRO 11/01/2012 14:08 Cancelado o envio para GABINETE DA SJD 

CPRO 11/01/2012 14:02 Enviado para GAB-SJD. Para providências: 

CPRO 08/12/2011 15:17 Aguardando Informações 

Encaminhado Ofício n° 5.418/SEPROC3/CPRO/SJD à Procuradoria-
CPRO 08/12/2011 15:15 Geral da Justiça 

Publicação em 02/12/2011 Diário da Justiça Eletrônico Pag. 23-24. 
CPRO 02/12/2011 09:07 Despacho de 29/11/2011. 

CPRO 30/1112011 13:40 Aguarda publicação prevista para 2.12.2011 

CPRO 29/11/2011 19:22 Recebido 

GAB-AV 29/11/2011 18:43 Enviado para CPRO. Com despacho 

Registrado Despacho de 29/11/2011. Determinando diligências 
GAB-AV 29/11/2011 18:43 

GAB-AV 23/11/2011 16:28 Cancelado o envio para COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO 

GAB-AV 23/11/2011 15:33 Enviado para CPRO. Autos encaminhados 

GAB-AV 23/11/2011 15:32 Recebido 

CPRO 18/11/2011 18:39 Enviado para GAB-AV. Autos devolvidos 

CPRO 18/11/2011 15:26 Recebido 

GABÁV 18/11/2011 14:32 Enviado para CPRO. Para cópia 

GAB-AV 27/10/2011 15:18 Recebido 

CPRO 26/10/2011 15:45 Enviado para GAB-AV. Conclusos ao Relator
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CPRO 26/10/2011 15:14 Recebido 

CPADI 26/10/2011 11:38 Enviado para CPRO. Autos devolvidos 

CPÂDI 25/10/2011 17:31 Montagem atualizada 

CPÂDI 25/10/2011 17:12 Enviado para Montagem 

CPÂDI 25/10/2011 15:35 : áSEADI, para atualizar autuação. 

Juntada do documento n° 24.674/2011 manifestação. 
CPADI 25/1012011 15:20 documentação. j	 WVU 

CPADI 25/10/2011 15:19 Recebido 

CPRO 25/10/2011 10:51 Enviado para CPADI. Para providências: juntar petições 

CPRO 21/10/2011 17:52 Recebido 

CPÃDI 21/10/2011 17:43 Enviado para CPRO. Para providências: 

CPÃDI 21/10/2011 17:30 Recebido 

B-ÂV 21/10/2011 16:11 Enviado para CPADI. Para juntada 

GAB-ÃV 19/10/2011 13:29 Recebido 

GAB-SJD 19/10/2011 11:38 Enviado para GAB-AV. Conclusos ao Relator. 

GAB-SJD 18/10/2011 17:49 Recebido 

CPÁDI 18/10/2011 17:46 Enviado para GAB-SJD. Para providências: 

CPADI 18/10/2011 17:25 Montagem concluída 

CPÁDI 18/10/2011 17:02 Autuação atualizada 

Liberação da distribuição. Distribuição automática em 18/10/2011 
CPADI 18/10/201116:56 MINISTRO ARNALDO VERSIANI 

CPÂDI 18/10/2011 16:56 Enviado para Montagem 

CPÁDI 18/10/2011 16:47 Autuado - Pet n o 1647-41.2011.6.00.0000 

.PÂDI 18/10/2011 16:38 Recebido 

GAB-DG 18/10/2011 16:13 Enviado para CPÂDI. Para providências: 

GAB-DG 13/10/2011 19:24 Recebido 

ÁSESP 13/10/2011 19:20 Enviado para GAB-DG. Com parecer n°151/2011 - ASESP 

ASESP 23/09/2011 17:05 Recebido 

GAB-DG 23/09/2011 16:17 Enviado para ASESP. Para providências: 

GAB-DG 21/09/2011 16:09 Recebido 

ASJUR 21/09/2011 15:49 Enviado para GÂB-DG. Com parecer jurídico n°915/2011. 

ASJUR 14/09/2011 12:27 Recebido 

GAB-DG 14/09/2011 11:17 Enviado para ASJUR. Para providências: 

GAB-DG 13/09/2011 15:01 Recebido 

SCI 13/09/2011 14:54 Enviado para GAB-DG. Com informação n°499/2011 - COEPA/SCl/TSE 

SCI 13/09/2011 13:51 Recebido
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COEPÃ 13/09/2011 13:05 Enviado para SCI. Com informação. 

COEPA 13/09/2011 12:48 Formalizado procedimento: Consulta 

COEPA 25/08/2011 18:23 Recebido 

SCI 25/08/2011 18:15 Enviado para COEPA. Para análise 

SCI 25/08/2011 11:15 Recebido 

SÁD 25/08/2011 10:23 Enviado para SCI. Despacho Para instruir 

SÁD 23/0812011 11:24 Recebido 

GAB-DG 22/08/2011 18:54 Enviado para SAD. Para providências: 

GAB-DG 18/08/2011 18:24 Recebido 

SPR 18/08/2011 17:39 Enviado para GÂB-DG. Com despacho 

Registrado Despacho de 16/08/2011. Com  despacho 
SPR 18/08/2011 17:37

o 
COR 15/0812011 18:45 Recebido 

sEPROT 15/08/2011 17:05 Encaminhado para SPR 

SEPROT 15/08/2011 17:04 Documento registrado 

SEPROT 15/08/2011 16:57 Protocolado 

Distribuição/Redistribuição 
Data Tipo Relator	 Justificativa 
27/02/2013 às Redistribuição por término 
10:19 do biênio do Relator LUCIANA LÓSSIO	 Art. 16 § 7° do RITSE 
18/10/2011 às Distribuição automática ARNALDO VERSIANI 16:50 
Despacho 
Despacho em 14/05/2015- PET N° 164741 Ministra LUCIANA LÓSSIO 
Publicado em 19/05/2015 no Diário de justiça eletrônico, nr. 93, página 4-5 
DESPACHO

TL SPlC 

k	 252 

uida-se de petição encaminhada pela Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse 
Social, mediante o Ofício n o 0590/11 . 2  PJFEIS (P1 08190.043510108-13), para requerer a suspensão do repasse de 
receitas do Fundo Partidário do Democratas (DEM) ao Instituto Tancredo Neves até que seja concluído o processo de 
transformação em fundação previsto na Res.-TSE n°22.121/2005. 

Aduz que o Partido da Frente Liberal (PFL), atual DEM, encaminhou ao Ministério Público, em 29.11 .2006, minuta 
para transformação do Instituto Tancredo Neves em fundação, mas não foram adotadas as modificações consideradas 
imprescindíveis à aprovação do estatuto, motivo pelo qual não há fiscalização do Ministério Público sobre os recursos 
provenientes do Fundo Partidário. 

Para tanto, requer a suspensão do repasse das receitas do Fundo Partidário ao Instituto Tancredo Neves, mediante 
retenção em conta especial, até a conclusão do processo de transformação em fundação. 

É o relatório. 

www.tse.jusbr/processrequest	 6/10 
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Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

- A presente petição foi protocolizada em 15.8.2011 (fl. 1). 

Por se cuidar de procedimento administrativo e tendo em conta o transcurso do prazo, intime-se o partido 
Democratas (DEM) para que se manifeste sobre o pedido, no prazo de 10 (dez) dias.

253 
Publique-se. 

Brasília, 14 de maio de 2015. 

istra Luciana Lóssio 

Relatora 
Despacho em 26/06/2012 - PET N° 164741 MINISTRO ARNALDO VERSIANI 

Publicado em 29/06/2012 no Diário de justiça eletrônico, página 86 
PETIÇÃO N° 1647-41.2011.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. 

Requerente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT 

Requerido: Democratas (DEM) - Nacional. 

Trata-se de ofício da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que 
encaminha pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, a 
qual postula "seja suspenso o repasse de receitas do Fundo Partidário ao Instituto Tancredo Neves, mediante 
retenção em conta especial do partido político que o instituiu, até que este conclua o processo de transformação em 
fundação previsto na Resolução n°22.121/05 (fl. 5). 

Em face de manifestação apresentada pela agremiação partidária (fls. 59-63), solicitei informa ções à Promotoria de 
istiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 

..1 uanto à apreciação da minuta do estatuto da Fundação Tancredo Neves, para fins de atendimento da Res. -TSE n° 
22.121/2005, bem como se o respectivo procedimento interno foi arquivado e por quais razões (fls. 162-163 e 167). 

A Promotoria de Justiça, por intermédio do ofício de fis. 172-174, expôs considerações e afirmou que "o Democratas 
não adotou nenhuma providência no sentido de adequar as minutas do estatuto da Fundação Liberdade e Cidadania 
às diligência [sic] e orientações oriundas desta Promotoria de Justiça. Portanto, o procedimento de criação da 
Fundação continua em trâmite, aguardando a iniciativa do interessado" (fl. 173). 

Em despacho de fls. 176-177, determinei a abertura de vista ao Diretório Nacional do Democratas (DEM), a fim de 
que, no prazo de dez dias, se manifestasse sobre o ofício encaminhado pelo Ministério Público, bem como 
explicitasse quais eventuais questões - alusivas aos atos constitutivos - estariam pendentes em face das orientações 
tecidas pelo órgão ministerial. 

O partido pronunciou-se às fls. 180-181 e trouxe cópias de documentos (fls. 182-210). 

No caso, a Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, em petição de fls. 2-5, 
postula a suspensão de repasse de receitas do Fundo Partidário ao Instituto Tancredo Neves, até a conclusão do 
processo de transformação dele em fundação, nos termos do que previsto na Res.-TSE n°22.121/2005 (fls. 2-5). 

A atribuição exclusiva de oficiar perante este Tribunal Superior é de competência do Procurador-Geral Eleitoral, 
diante do disposto no caput do art. 74 da Lei Complementar n° 75/93, diploma que dispõe sobre a organização, as 
atribuições e o estatuto do Ministério Público da União. 

www.tse.jus.br/@@processrequest 	 7/10
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Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE 

Pelo exposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise e eventual ratificação do pedido 
formulado. 

Publique-se. 

Brasília, 26 de junho de 2012. 

Ministro Arnaldo Versiani

E,2Relator  

Despacho em 26/04/2012 - PET N° 164741 MINISTRO ARNALDO VERSIANI 

Publicado em 03/05/2012 no Diário de justiça eletrônico, página 275 
PETIÇÃO N°1647-41.2011.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. 

Requerente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 

Requerido: Democratas (DEM) - Nacional. 

Trata-se de oficio da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que 
encaminha pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, a 
- « l postula 'seja suspenso o repasse de receitas do Fundo Partidário ao Instituto Tancredo Neves, mediante 

nção em conta especial do partido político que o instituiu, até que este conclua o processo de transformação em 
fundação previsto na Resolução n° 22.121/05" (fls. 5). 

Em face de manifestação apresentada pela agremiação partidária (fls. 59-63), solicitei informações à Promotoria de 
Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, 
quanto à apreciação da minuta do estatuto da Fundação do Instituto Tancredo Neves, para fins de atendimento da 
Res. -TSE 

n o 22.121/2005, bem como se o respectivo procedimento interno foi arquivado e por quais razoes (f Is. 162-163 e 
167). 

A Promotoria de Justiça, por intermédio do ofício de fis. 172-174, expôs considerações e afirmou que 'o Democratas 
não adotou nenhuma providência no sentido de adequar as minutas do estatuto da Fundação Liberdade e Cidadania 
às diligência [sic] e orientações oriundas desta Promotoria de Justiça. Portanto, o procedimento de criação da 
Fundação continua em trâmite, aguardando a iniciativa do interessado' (fI. 173). 

Determino a abertura de vista ao Diretório Nacional do Democratas (DEM), a fim de que, no prazo de 10 dias, se 
manifeste sobre o ofício encaminhado pelo Ministério Público (fls. 172-174), bem como explicite quais eventuais 
iuestões - alusivas aos atos constitutivos - estariam pendentes em face das orientações tecidas pelo órgão 

inisterial. 

Publique-se. 

Brasília, 26 de abril de 2012. 

Ministro Arnaldo Versiani 

Relator 

Despacho em 29/11/2011 - PET N° 164741 MINISTRO ARNALDO VERSIANI 

Publicado em 02/12/2011 no Diário de justiça eletrônico, página 23-24 
PETIÇÃO N°1647-41.2011.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. 

Requerente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 

Requerido: Democratas (DEM) - Nacional. 

Trata-se de ofício da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que 
encaminha pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, a 
qual postula "seja suspenso o repasse de receitas do Fundo Partidário ao Instituto Tancredo Neves, mediante 
retenção em conta especial do partido político que o instituiu, até que este conclua o processo de transformação em 

www.tse.jus.br/processrequest 	 8/10
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fundação previsto na Resolução n°22.121/05 (fls. 4-5). 

A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) emitiu informação às fls. 6-7. 

A Assessoria Jurídica (ASJUR) manifestou-se às fls. 11 -13. 

A Assessoria Especial da Presidência (ASESP) pronunciou-se às fls. 37-54 e a Diretoria-Geral às fls. 55-56. 

O DEM apresentou manifestação às fls. 59-63, em que afirma (fI. 62):
j	 255 

Como se observa, e. Relator, não houve nem há 'recurso injustificada do DEM em promover a transformação do 
Instituto Tancredo Neves em fundação, pois, não obstante o ajuizamento de ADI questionando a Resolljção 
22.121/05, o Partido encaminhou minuta de estatuto da Fundação Liberdade e Cidadania, contendo as alterações 
sugeridas pelo próprio órgão ministerial, estando no aguardo de sua aprovação formal para posterior registro 
público. 

Tendo em vista essa manifestação, solicitem-se informações à Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e 
Entidades de Interesse Social - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quanto à apreciação da minuta do 
estatuto da Fundação do Instituto Tancredo Neves, para fins de atendimento da Res.-TSE n°22.121/2005, bem como 
se o respectivo procedimento interno foi arquivado e por quais razões. 

Fricaminhem .se, com o pedido de informações, cópias da manifestação do DEM de fls. 59-63 e respectivos 
umentos (fls. 65-159). 

Publique-se. 

Brasília, 29 de novembro de 2011. 

Ministro Arnaldo Versiani 

Relator 

Despacho em Petição em 21/10/2011 - Protocolo 24.674/2011 MINISTRO ARNALDO VERSIANI 

De ordem, 

Junte-se. 

Brasília, 21.10.2011 

?spacho em 16/08/2011 - PET N°164741 MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 

De ordem, à DG. 

Brasília,16/8/201 1. 

Manoel Carlos de Almeida Neto 

Secretário-Geral 
Despacho em 28/02/2011 - PET N° 164741 MINISTRO ARNALDO VERSIANI 

Publicado em 05/03/2012 no Diário de justiça eletrônico, página 23 
PETIÇÃO N°1647-41.2011.6.00.0000 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL. 

Requerente: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT. 

Requerido: Democratas (DEM) - Nacional. 

Trata-se de ofício da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que 

www.tse.jusbr/processrequest 	 9/10
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encaminha pedido formulado pela Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, a 
- qual postula "seja suspenso o repasse de receitas do Fundo Partidário ao Instituto Tancredo Neves, mediante 

retenção em conta especial do partido político que o instituiu, até que este conclua o processo de transformação em 
fundação previsto na Resolução n°22.121/05" (fls. 4-5). 

A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA) emitiu informação às fls. 6-7. 

A Assessoria Jurídica (ASJUR) manifestou-sé às fls. 11-13.  
JPL	 t1E1)' 

A Assessoria Especial da Presidência (ÂSESP) pronunciou-se às fls. 37-54 e a Diretoria-Geral às fls. 55- .	 256 

O DEM apresentou manifestação às fls. 59-63. 

Por despacho de fls. 162-163, determinei fossem solicitadas informações à Promotoria de Justiça de Tutela das 
Fundações e Entidades de Interesse Social - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, quanto à apreciação 
da minuta do estatuto da Fundação do Instituto Tancredo Neves, para fins de atendimento da Res. -TSE n° 
22.121/2005, bem corno se o respectivo procedimento interno foi arquivado e por quais razões. 

A Coordenadoria de Processamento - CPRO certificou, 

à fl. 166, que não foram apresentadas as informações solicitadas. 

:aso, reitere-se o pedido de informações indicado às fls. 162-163, encaminhando-se as cópias assinaladas no 
retendo despacho. 

Publique-se. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2012. 

Ministro Arnaldo Versiani 

Relator 

Decisão Plenária 
Acórdão em 27/08/2015 - PET N° 164741 Ministra LUCIANA LÓSSIO Acórdão Publicado em Sessão (artigo 8° - da 
Resolução - TSE n° 23.172/2009) 
N?o foi encontrado nenhum registro baseado nos parametros de pesquisa 
Publicado em 20/10/2015 no Diário de justiça eletrônico, nr. 199, página 34/35 
O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora. Votaram com a Relatora os 
Ministros Gilmar Mendes, Luiz Fux, João Otávio de Noronha, Maria Thereza de Assis Moura, Henrique Neves da Silva e 
Dias Toffoti (Presidente). 

tições 
,rotocoIo Espécie Interessado(s) 
7.126/2012 OFICIO FUNDAÇÃO LIBERDADE E CIDADANIA - FLC INSTITUDÂ PELO PARTIDO DEMOCRATAS - DEM; 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA/MPDFT 
9.159/2012 PETIÇÃO DEMOCRATAS - DEM; FABRÍCIO J. MENDES MEDEIROS 
11.350/201 5PETIÇÃO DEMOCRATAS (DEM); FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS 
24.674/2011 PETIÇÃODEM-DEMOCRATAS; FABRÍCIO MENDES MEDEIROS 
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Cliente: INSTITUTO TANCREDO NEVES 

CNPJ n°01.610.922/0001-83 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES (2014) 

Em atendimento à solicitação formulada pelo cliente acima referido, 

apresentamos o relatório abaixo, por meio do qual buscamos descrever o conjunto das 

atividades desenvolvidas pela RDA Assessoria, Consultoria e Serviços em favor do 

Instituto, no ano de 2014. 

As atividades são prestadas de forma diária e continuada desde o ano de 1996. 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

i. Realização do controle financeiro da pessoa jurídica; 

ii. Controle do pagamento de pessoal, fornecedores, assessorias, 

consultorias, etc; 

iii. Controle da documentação contábil para envio à contabilidade; 

Brasília, 30 de abril de 2019.

nièroAzevedo 

Sócio-Gerente



INSTITUTO
TANCREDO NEVES

TM1 UP 

268 

ENCAMINHAMOS, EM ANEXO, PROGRAMA E FOTOS DO 

ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DO 

DEMOCRATAS, PROMOVIDO PELO INSTITUTO TANCREDO 

NEVES DE ESTUDOS POLÍTICO E SOCIAIS, REALIZADO NO 

HOTEL SAN MARCO - BRASÍLIA, EM 27/0312014, NO QUAL 

PALESTROU O CONSULTOR RICARDO CAPPRA (FOTO ANEXA) 

E REMUNERADO ATRAVÉS DE SUA EMPRESA RICARDO 

ANTONIO CAPPRA MEl, CNPJ 02.551.493/0001-83, EM DUAS 

PARCELAS DE R$ 5.000,00. 

Senado Federal - Anéxo 1 - 26 0 andar - Praça dos Três Poderes 
ÇEP 70.165-900 -Brasílica - DF 
Tef: (+55 61) 3311-4273 
Fax: (+55 61) 3223-6201 
e-mail: itn©itn.org.br 
Site: www.itn.org.br



.-_. .,.,- ... . •.	 _	 27/03 COMUNICAC	
HOTEL

 

DO DEí 
.-. 

sociais, estrategias.e uso de ferramentas 

PROGRAMA 

siAsIs.	 ira. Senador José Agripino, Presidente DEM; 
Líder DEM na Câmara e 

rflTe 
marcas como Gatorade, Nike, Obama, Barcelona, Microsoft. E 
Consultor em Estratégias Digitais, e utilizatecnologia 
conectar marcas e pessoas, alérn deestudard'irnpacto diss.o 

1



ENCONTRO EM BRASÍLIA DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DO DEM. 
TEMA: COMO APRIMORAR O USO DAS REDES SOCIAS. 

Data: 27 de março de 2014. 
Local: Hotel San Marco.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA 

Ofício no 002/2015 GABSJ
Natal/RN, 09 de janeiro de 

A Sua Senhoria o Senhor 
José Agripino Maia 
Presidente do Diretório Nacional do Democratas - DEM 
Senado Federal - Anexo 1 - Sala 2602 - 260 Andar 
Brasília/DF 
CEP: 70165-900

Senhor Presidente, 

Informo a Vossa Senhoria que o Exmo. Sr. Juiz Sérgio Maia 

apreciando os autos da Prestação de Contas n.° 58-56.2011.6.20.0000, no dia 

07/11/2014, declarou não prestadas as contas do Diretório Estadual do 

Democratas, neste Estado, referente ao exercício financeiro de 2010. 

Esclareço, ainda, que a referida decisão implicou na 

suspensão do repasse de cotas do fundo partidário destinadas ao Diretório 

Regional do Partido, neste Estado, enquanto perdurar a omissão, nos termos do 

art. 18 da Resolução TSE n° 21.841/2004 c/c o caput do art. 37 da Lei n° 

9.096/95.

Segue, em anexo, cópia da Decisão. 

Atenciosamente, 

Ticiana Chr111 n[Carlos Lopes
Secretária JuJiciária, em substituição

r	 •jÇ 

Pça. André de Albuquerque, 534 - Cidade Alta - Natal/RN - CEP: 59025-580 - Fone/fax: (84) 4006-5685/5686 - 
gabsjtre-rn.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 

Goiânia, 31 de outubro 

INTIMAÇÃO N° 618/2014 

Protocolo n° 176602009 PC 15:22 PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PROCEDÊNCIA GOIÂNIA-GO 
JUIZ RELATOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA 
INTERESSADO DIRETÓRIO	 ESTADUAL DO	 DEMOCRATAS 

(DEMDE GOIÁS) 
Adv. Marcos Roberto Silva -OAB: 31530/GO (e outras)

INTIMAÇÃO DE: DIRETÓRIO NACIONAL DO DEMOCRATAS, com 
domicílio no endereço Senado Federal, Anexo 1, 26° andar - Praça dos Três Poderes, 
Brasília/DF. CEP: 701 65-900. 

FINALIDADE: Ciência e cumprimento da decisão definitiva proferida nos autos do 
feito em epígrafe, que conheceu do recurso especial eleitoral interposto pela entidade 
partidária em tela e, no entanto, lhe negou provimento, no sentido de manter os efeitos 
do acórdão proferido neste Regional, o qual também manteve o teor da decisão 
monocrática que julgou desaprovada a prestação de contas em referência, impondo, 
como consequência, a sansão de suspensão do repasse de novas quotas do fundo 
partidário, pelo prazo de 3 (três) meses, contados do trânsito em julgado (2/10/2014), 
nos termos do artigo 37, 3°, da Lei n° 9.096/1995, com alteração conferida pela Lei n° 
12.034/2009. 

ANEXOS: Cópias da decisão monocrática de membro deste Regional (fls. 1410-1416), 
da íntegra do acórdão e da respectiva certidão de julgamento (fls. 1436-1445), do 
despacho da Presidência desta Corte o qual nega seguimento ao RESPE (fis. 1494-1497), 
da decisão monocrática de membro do TSE acompanhada da respectiva certidão de 
trânsito em julgado (fls. 1536-1540, 1542) e do despacho da Presidência deste Regional 
de fl. 1545-verso. 

SEDE DO JUÍZO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS 
Praça Cívica, n'300 - Centro - Goiânia - GO. 
Fone: 3920-4101 / 3920-4251 

Eu, Maria Cristina Caetano Franco, Chefe da Seção de Comunicação 
de Atos Processuais, expedi esta intimação por ordem do Exmo. Sr. Walter Carlos 
Lemes, Presidente deste Regional. 	 1 

\ Maria Cristina Caetano Fralcb' 
DEMOCRATAS - NACIONAL 	 Chefe da SECOM 

Assessoria Jurídica 
Recebido em: Ç / 	 / 

Responsável 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERA 
Av. Prudente de Morais, n° iDO - 5 0 andar - Bairro Cidade Jardim - 30.380-000 - Belo Horizonte - MG 

Seção de Controle de Feitos e Atos Processuais (31) 3298.1230	 264 

Ofício n.°	 / 2014- SEFAP/CRI	 Belo Horizonte,	 - 

A Sua Senhoria o Senhor 
JOSÉ AGRIPINO MAIA 
Presidente Nacional do DEMOCRATAS - DEM 
SENADO FEDERAL - ANEXO 1 - 26 ANDAR - SL 2602 - PRAÇA DOS TRÊS 
PODERES 
70.165-900 - BRASÍLIA / DF 

Assunto: COMUNICAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS 

Prezado Senhor, 

Em cumprimento ao disposto no art. 29, II e III, da Resolução TSE no 
21.841, de 22 de junho de 2004, intimo o Diretório Nacional do 
DEMOCRATAS - DEM, na pessoa de V. Sa., de que este Tribunal Regional 
Eleitoral, conforme acórdão de fls. 509/514, desaprovou as contas do Diretório 
Estadual do DEMOCRATAS DE MINAS GERAIS - DEM, referentes ao 
exercício financeiro de 2009 e determinou a suspensão de quotas do Fundo 
Partidário do órgão diretivo regional pelo período de 1 (um) mês, conforme 
art. 37,	 3 0 , da Lei 9.096/95. 

Por oportuno, encaminho-lhe cópia do mencionado acórdão. 

Atenciosamente,

MARCO AU9TO NETO 
Coordenad9.Lda_Regitros e Informações Processuais 

Referência: 
Prestação de Contas N° 2164-20.2010.6.13.0000 

Município: BELO HORIZONTE 
Interessado(S): DEMOCRATAS - DEM 
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2009 
Relator: Juiz Maurício Soares	

DEMOCRATAS - NACl)l. mifx
Assessorja Jurídica 

ec "bidoJJjjjj 
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DEMOCPT NACIONAL 
ASSeSSOra jurídica 

Recebd0 

Poder Judiciário 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 1 

Aracaju(SE), 06 de setenfbro c01 Ofício n° 354-20I4ISEAREISJD 

Assunto/Ref.: Comunica decisão. Suspensão de 
Fundo Partidário 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 118-88.2011.6.25.0000 

DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO NACIONAL) 
JOSÉ AGRIPINO MAIA 
Presidente Nacional 

Senhor(a) Presidente: 

Comunicamos, para os devidos fins, que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de 
Sergipe, em Sessão realizada no dia 2310712012, DESAPROVOU as contas do 

DEMOCRATAS - DEM (DIRETÓRIO REGIONAL), referente ao Exercício Financeiro de 2010. 
Destarte, segue anexa, cópia do v. Acórdão 56812012 e da Decisão do TSE de 

fls.805/810, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir o prazo de suspensão, para 

que esse Órgão de Direção Nacional adote, sob as penas da lei, as providências necessárias a 

fim de viabilizar a suspensão de novas cotas do fundo partidário destinadas ao respectivo 

diretório regional, pelo período de 03 (três) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão - 

1 51081201114 -, com supedâneo nos arts. 37, § 30, da Lei n° 9.096/95, e 28, IV, da Resolução 

TSE n°21.841/04. 

Por fim, e nos termos da Resolução TRE/SE 129/2010, após o término do período 

de suspensão, Vossa Senhoria deve, no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar a esta Corte o 

integral cumprimento da decisão. 

Atenciosamente, 	
) (' --

ivoc	 ÃÏEA!3ROS 
Coordenador da COR 

ponsá 

Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Variante 2, Lote 7 - Bairro América - Aracaju/SE 49081-000 
(79) 2106-8631 - Fax: (79) 2106-8622



k Fis. 

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 250-05.2015.6.00.0000 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 

procedi ao encerramento do anexo 36, à fl. 266. 

Eu,	 , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação 

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo. 
de Sou.a Síx*z 

Aux. de Mcroinformábca
Seprom/Cpadi/SJD
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