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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA 
 
 

 

Objeto: denúncia. 
Incidência do art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/1997. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO IPEA (AFIPEA-
SINDICAL), entidade sindical sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n. 0 

15.368.967/0001-06 e registrado no Ministério do Trabalho sob o n. 0 

000.000.000.26854-2, com sede no SBS, Quadra 01, Bloco “K”, Edifício Seguradoras, 

Sala 209, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.093-900, juridico@afipea.org.br, na pessoa de 

seu representante legal e presidente, José Celso Pereira Cardoso Júnior, brasileiro, 

casado, servidor público federal, inscrito no CPF no 109.518.028.28, residente e 

domiciliado nesta capital, vem, por meio de seus advogados infra-assinados (procuração 

anexa), apresentar denúncia de possíveis práticas abusivas cometidas pelos 

excelentíssimos PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 
APLICADA (IPEA) em exercício, Erik Figueiredo, e MINISTRO DA CIDADANIA, 

Ronaldo Bento, em razão de possível afronta ao artigo 73, VI, b, da Lei n. 9.504/1997, 

consoante as razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 
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– I – 
Da entidade sindical: AFIPEA SINDICAL  

 
1. O AFIPEA Sindical, entidade sindical de âmbito nacional, fundada em 29 de março 

de 2012, com estatuto devidamente registrado sob o n. 000095280, anotado à margem do 

registro n. 000006866, em 26 de fevereiro de 2016, no Cartório do 2o Ofício de Registros 

de Pessoas Jurídicas de Brasília-DF, e sob o n. 46206.022192/2012-41 no Ministério do 

Trabalho e Emprego, congrega os servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos 

do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), inclusive os aposentados e os 

pensionistas, todos com vínculo estatutário. 

 
2. A legitimidade do Autor para que atue nesta demanda como substituto processual 

de seus filiados decorre de seu estatuto e do disposto no artigo 8o, III, da Constituição 

Federal: “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 
 
3. Nota-se que a AFIPEA não possui em sua composição pessoas físicas ou 

jurídicas estranhas à carreira dos quadros de pessoal efetivo do IPEA (Lei 11.890/2008), 

bem como a vedação à filiação de indivíduos não integrantes dessas carreiras, 

consignada expressamente nos artigos 9o do Estatuto Social (doc. anexo), demonstra a 

plena homogeneidade entre os membros integrantes da AFIPEA. 

 
4. Presente, portanto, a legitimidade ativa da Autora para representar os seus 

sindicalizados e toda a categoria nesta demanda. 

 
– II – 

Dos fatos 
 
5. No dia 17 de agosto de 2022, os servidores do IPEA foram surpreendidos com a 

realização de uma entrevista coletiva organizada pelo presidente do Ipea em exercício, 

Erik Figueiredo, e o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento (doc. anexo). No evento, 

foram apresentados dados e interpretações sobre os efeitos das medidas assistenciais 

adotadas recentemente pelo governo federal. A apresentação à imprensa foi baseada 

em reflexões preliminares publicadas em nota assinada única e exclusivamente 
pelo presidente da instituição dentro do período de defeso eleitoral. 
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6. No entendimento da Afipea, a atividade realizada pela presidência desrespeita 

frontalmente os protocolos internos normatizados para a publicação de estudos e 

pesquisas conduzidos pelos servidores da casa. Frise-se que a divulgação e 

publicização de pesquisas no Ipea está condicionada, em regra, à discussão, avaliação 

e aprovação prévia pelos pares, e a sua finalidade precípua é a preservação da 

qualidade e do rigor dos trabalhos divulgados. 

 
7. Também no entendimento desta associação, a atividade viola os dispositivos 
instituídos para regular a conduta dos agentes públicos no período eleitoral. 
Recentemente o próprio Ipea fez circular uma cartilha contendo recomendações 
dirigidas a todos os agentes públicos em período eleitoral (doc. anexo). Elaborada 

pela AGU, a cartilha orienta que pronunciamentos e entrevistas estão autorizados 
desde que as mesmas estejam restritas a questões de natureza administrativa afetas 
à atuação institucional. No que diz respeito à realização de eventos de caráter técnico 
e científico, o documento orienta também que o mesmo deve ser direcionado a 
público determinado e com divulgação restrita. As disposições restritivas visam 

resguardar a “paridade de armas” durante o processo eleitoral, impedindo que a máquina 

pública seja utilizada para a produção de propaganda que beneficie, mesmo que de forma 

indireta, qualquer candidato ou partido que esteja disputando as eleições. 

 
8. A violação dos protocolos internos para a produção de reflexões preliminares 

publicizadas com a marca do Ipea constitui profundo desrespeito aos servidores da casa, 

para quem as regras e rotinas administrativas internas devem ser seguidas à risca. Além 

disso, a utilização da instituição para a produção subliminar de propaganda 
governamental em período de defeso eleitoral configura explícito abuso de poder 
político, devendo ser coibida pelas autoridades eleitorais competentes. 

 
9. Na Nota da Presidência do Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA) Nº 12 divulgada 

com algum alarde em entrevista coletiva na Casa Civil da Presidência da República em 

17 de agosto de 2022, o Presidente do IPEA em exercício propõe analisar a interação 

do Programa Auxílio Brasil com o mercado de trabalho e avaliar os indicadores de 

insegurança alimentar. 
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10. Em sua Nota n. 12/IPEA, o Presidente Eric Figueiredo contesta pesquisas recentes 

que apontam o aumento no número de brasileiros em situação de insegurança alimentar 

ou com fome. O argumento de Figueiredo é que o aumento da fome deveria ter resultado 

em um "choque expressivo" no aumento de internações por doenças decorrentes da fome 

e da desnutrição, além de um número maior de nascimentos de crianças com baixo peso. 

"De forma surpreendente, esse crescimento [de insegurança alimentar e desnutrição] não 

tem impactado os indicadores de saúde ligados à prevalência da fome, o que contraria 

frontalmente a literatura especializada", afirma, no documento. 

 
11. Nesse passo, cumpre citar trechos de uma nota técnica (doc. anexo) elaborada pela 

Rede PENSSAN, que congrega pesquisadores e pesquisadoras de diversas e prestigiosas 

Universidades e instituições de pesquisa do Brasil e do exterior, em que contesta os 

equívocos conceituais graves e a interpretação equivocada e substancialmente enviesada 

dos dados sobre a insegurança alimentar e a fome divulgados pelo I e II Inquéritos Nacionais 

sobre a Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil, de 2021 e 

2022, elaborados pela Rede PENSSAN (I e II VIGISAN). 

 
“A presente nota da Rede PENSSAN tem, portanto, o intuito de contestar tais 
interpretações e equívocos conceituais, em respeito e solidariedade à grande 
parcela da população brasileira que vive grave situação de miséria e fome. Neste 
sentido, ratifica que os resultados do I e II VIGISAN confirmam as tendências das 
prevalências de segurança e insegurança alimentar observadas pelos diferentes 
inquéritos nacionais entre 2004 e 2022, com dados absolutamente comparáveis 
entre si pela utilização da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA), 
tanto pelo IBGE quanto pela Rede PENSSAN.  
 

A comparabilidade amostral dos inquéritos da Rede PENSSAN com as Pesquisas 
Nacionais por Amostras de Domicílios (PNADs) de 2004, 2009, 2013 e a Pesquisa 
de Orçamentos Familiares de 2018 (POF), ambas realizadas pelo IBGE, é dada 
pela utilização de amostras probabilísticas e representativas do conjunto da 
população rural e urbana do país. O II VIGISAN, em particular, considerou 
processo amostral de três estágios de seleção de domicílios e selecionou uma 
amostra de 12.745 domicílios de 577 municípios, distribuídos em 1.738 setores 
censitários, tendo como referência a seleção aleatória da mesma base de dados dos 
setores censitários do IBGE.  
 

Esta amostra considerou um nível de confiança de 95% e margem de erro máxima 
dos valores encontrados de 0,9% para mais ou para menos, de modo a garantir a 
representatividade nacional das estimativas de segurança e níveis de insegurança 
alimentar avaliados, procedimento necessário para estudos que tratam de amostras 
populacionais como o IBGE. 
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Portanto, é absolutamente falsa a afirmação contida na nota do presidente do IPEA 
sobre a falta de comparabilidade dos resultados baseados em estatísticas oficiais e 
não governamentais que geraram a série histórica 2004-2022, assim como é 
falacioso o argumento que contesta o inequívoco aumento progressivo da fome 
nos últimos 4 anos.  
 

Outro equívoco da referida nota é a afirmação de que a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO, em seu relatório sobre a situação 
de insegurança alimentar no mundo publicado em julho de 2022 (SOFI 2022), 
apresentaria dados discrepantes aos da Rede PENSSAN, com prevalências de 
insegurança alimentar grave (IA grave) muito inferiores àquelas apresentadas 
pelos I e II VIGISAN. Uma interpretação criteriosa de ambos os relatórios 
constatará que, apesar da Food Insecurity Experience Scale/FIES (FAO) e a EBIA 
(Brasil) constituírem medidas de aferição da segurança e níveis de insegurança 
alimentar em estudos populacionais baseadas nos mesmos pressupostos teóricos, 
têm distintos critérios de classificação (pontos de corte) da SA/IA. Isto porque a 
FAO define seus critérios de classificação em um processo de padronização 
(harmonização) internacional, que gera resultados diferentes daqueles obtidos nos 
países que tem suas próprias medidas e, portanto, seus próprios critérios baseados 
nas respectivas realidades nacionais. Este é o caso, entre vários outros, do Brasil e 
dos Estados Unidos da América. As estimativas disseminadas pela FAO tendem a 
ser inferiores às captadas em vários países que geram suas próprias estatísticas, 
principalmente em relação à insegurança alimentar grave. O limiar para classificar 
os entrevistados como em insegurança alimentar grave é diferente na escala global 
de gravidade da FIES em comparação com a escala EBIA porque a FAO adota, 
com o uso da FIES, limiares mais restritos para inclusão dos domicílios ou 
indivíduos nesta categoria de severidade, daí serem as estimativas de insegurança 
alimentar grave da FAO inferiores às da Rede PENSSAN.  
 

Além disso, uma leitura minimamente cuidadosa das referências utilizadas na nota do 
Presidente do IPEA em sua nota revelaria que os dados de “prevalência de 
desnutrição” da FAO se referem à “prevalência de subalimentação” (Prevalence of 
Undernourishment-PoU) e não à desnutrição. Ademais, eles não são baseados em 
entrevistas, como consta na referida nota, mas sim em dados secundários indiretos. A 
desnutrição é convencionalmente identificada com medidas corporais individuais, tais 
como o peso e a estatura. A segurança/insegurança alimentar aferida pela EBIA e FIES 
é mensurada a partir de entrevista com pessoas que relatam sua experiência de maior 
ou menor acesso aos alimentos. Cabe esclarecer, portanto, que são três indicadores 
distintos: (i) a PoU é uma forma de medir indiretamente a segurança/insegurança 
alimentar; (ii) a EBIA e a FIES são indicadores diretos da capacidade dos indivíduos 
e famílias acessarem alimentos em quantidade suficiente e qualidade adequada; (iii) 
os indicadores de desnutrição compõem as evidências de impactos potenciais nos 
indivíduos da insegurança alimentar e da fome. Na nota do presidente do IPEA esses 
indicadores são indevidamente mesclados, no mínimo para justificar omissões e 
fundamentar interpretação equivocada e tendenciosa das políticas de transferência de 
renda e de enfrentamento da pobreza.  
 

O argumento sobre a relação entre a insegurança alimentar e os indicadores de 
saúde da população brasileira contém uma interpretação metodológica igualmente 
equivocada, que fere os pressupostos teóricos de indicadores que tratam do 
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fenômeno da fome e de sua relação com eventos adversos na saúde, adotados 
mundialmente. Além disso, o autor da nota ignora que, segundo ampla literatura, 
o uso das taxas de internação por desnutrição e também da ocorrência de baixo 
peso ao nascer é considerado frágil pela grande maioria dos profissionais de saúde, 
devido à elevada subnotificação. Usualmente, os registros nos sistemas oficiais do 
Ministério da Saúde são de crianças internadas por doenças que podem ou não 
estar relacionadas à desnutrição (diarreias, doenças respiratórias, e outras). O mais 
recomendado pelos epidemiologistas e outros especialistas sobre o uso de 
indicadores no planejamento das políticas de saúde seriam estudos populacionais 
que relacionam maior prevalência da desnutrição na infância, sobretudo 
desnutrição crônica, e a IA moderada ou grave. Atualmente, esses pesquisadores 
sugerem que se deve considerar a relação entre a insegurança alimentar e o 
sobrepeso/obesidade sobretudo entre mulheres e adolescentes, ou ainda a dupla 
carga de desnutrição e IA relacionada à desnutrição infantil e obesidade entre 
adultos de uma mesma casa. São inúmeros estudos, nacionais e internacionais, que 
mostram a associação entre sobrepeso/obesidade e IA moderada ou grave, 
explicada em grande parte pela opção que populações muito pobres fazem por 
alimentos de baixo custo, baixa qualidade, e ainda densamente calóricos. 
Avaliação cientificamente adequada sobre a associação entre estado nutricional e 
insegurança alimentar precisa de abordagem em estudos que considerem a 
avaliação destas condições no mesmo indivíduo, como nos estudos da Pesquisa 
Nacional de Demografia e Saúde da Mulher e da Criança (PNDS 2006) e Pesquisa 
de Orçamento familiar em 2009 (IBGE, 2009) e que deram origem a várias 
publicações acadêmicas, algumas delas referidas ao final.  
 
Além desses aspectos, ao recorrer a um singelo gráfico de colunas para indicar a 
variação das estimativas de IA moderada e grave da FAO com prevalências de 
baixo peso ao nascer, o Presidente do IPEA revela desconhecimento de 
estimadores estatísticos adequados para avaliar o efeito entre exposição (nesse 
caso à IA moderada e grave) e desfechos de saúde.  
 

Por fim, cabe destacar que a EBIA, ao medir a percepção e vivência de acesso aos 
alimentos nos domicílios, é capaz de identificar que a insegurança alimentar é um 
processo que vai da incerteza de acesso, à perda de qualidade e quantidade da 
alimentação, até atingir a fome como privação muito severa de alimentos. 
Portanto, a relação entre níveis de insegurança alimentar, restrições no acesso a 
alimentos e fome é direta e pode ser estabelecida mesmo que as medidas 
antropométricas ainda não revelem desnutrição, ou mesmo que apontem para a 
obesidade, como detalhado acima.” 
 

12. Segundo informação do jornalístico Folha de São Paulo, a distribuição da Nota n. 

12 do Presidente do IPEA em exercício à imprensa coube à Secretaria de Comunicação 

da Presidência da República, e não ao Ipea. Na página do instituto, o estudo foi incluído 

no dia 11, uma semana antes do evento no Planalto, 

(https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/presidente-do-ipea-contesta-aumento-

da-fome-dados-sao-questionaveis-dizem-criticos.shtml ). 
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13. Outros jornalísticos também apontam que o real objetivo da equivocada 

substancialmente enviesada Nota n. 12/IPEA é a propaganda do atual governo, a 

demonstrar que o presidente do IPEA em exercício também está em campanha para a 

reeleição do atual presidente da república. 

 
14. Diante desses fatos e opiniões, o denunciante projetará luzes para a possível 

violação legal que os denunciados cometeram. Vejamos. 

 
– III – 

Do direito 

 
15. A liberdade de expressão político-eleitoral constitui um princípio constitucional 

eleitoral. Ela decorre dos princípios democráticos, representativos, do pluralismo e da 

soberania popular, e visa assegurar que os candidatos, partidos e cidadãos em geral 

possam expor e ter acesso a informações e opiniões sobre temas de interesse público 

e, assim, permitir a tomada das decisões políticas e eleitorais. 

 

16. Contudo, essa liberdade de expressão político-eleitoral não é absoluta, sofrendo 

restrições legais, seja para promover uma maior equalização de forças entre candidatos 

e partidos, seja para evitar interferências indevidas no processo de deliberação coletiva 

e no próprio resultado do pleito1, a exemplo do que determina o artigo 73, VI, “b”, da Lei 

n. 9.504/97 (Lei das Eleições) que trata sobre a publicidade institucional dos Poderes 
Públicos. Confira-se: 

 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 
VI - nos três meses que antecedem o pleito: 
(...) 
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham 
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração 
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim 
reconhecida pela Justiça Eleitoral;  (destaques acrescidos) 

                                                
1 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pág. .161. 
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17. Na espécie, a Nota n. 12 confeccionado pelo Presidente do IPEA em exercício 

não se apresenta como hipótese de ressalva descrito no citado artigo, pois essa Nota n. 

12 não possui grave e urgente necessidade pública, estando proibida nos três meses 

que antecedem as eleições. Assim, é possível que a utilização da instituição para a 

produção subliminar de propaganda governamental em período de defeso eleitoral tem 

se configurado como abuso de poder político, devendo ser coibida pelas autoridades 

eleitorais competentes. 

 
18. Com efeito, a infração ao artigo 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97 aperfeiçoa-se com a 

veiculação da publicidade institucional, não sendo exigível que haja prova de expressa 

autorização da divulgação no período vedado sob pena de tornar inócua a restrição 

imposta na norma atinente à conduta de impacto significativo na campanha eleitoral. 

 

19. Os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado em sítio 

institucional, ainda que tenham proibido a veiculação de publicidade por meio de ofícios 

a outros responsáveis, e tomar todas as providências para que não haja 

descumprimento da proibição legal, conforme se observa das reiteradas decisões 

proferidas pelo eg. Tribunal Superior Eleitoral (vide AgR-REspe n° 35.590/SP, Rel. Min. 

Arnaldo Versiani, j. em 29.04.2010). 

 
20. Demais disso, a vedação da propaganda institucional nos três meses que 

antecedem o pleito não inviabiliza o acompanhamento e a fiscalização dos atos do poder 

público, que ainda podem ser realizados por outros meios igualmente eficazes. Portanto, 

não se está diante de hipótese de supressão do princípio da transparência mas apenas 

de sua mitigação, a fim de garantir a higidez do processo eleitoral. Ademais, o Tribunal 

Superior Eleitoral, no AgR-REspe n° 25.786IR, ReI. Min. Caputo Bastos, j. em 

01.08.2006, já assentou a constitucionalidade do ant. 73, VI, b, da. Lei no. 9.504/1 997, 

nos seguintes termos: 

 
(...) na persecução do interesse público, o princípio da publicidade dos atos da 
Administração Pública não é absoluto, pois sofre restrições quando considerado 
tendo em vista outros valores e princípios constitucionais, principalmente, na seara 
eleitoral, quando se procura proteger a isonomia entre os postulantes a cargos 
eletivos.  
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No caso, sua mitigação decorre do dever de garantir a igualdade de 
oportunidade entre os candidatos, a moralidade do pleito, e a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso 
de função, cargo ou emprego na administração pública. (g.n.) 

 

21. Como bem decidiu o eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, quando do 

julgamento da Ac. de 8.8.2019 no R-Rp no 177034, “a previsão legal específica, de 

restrição temporal da publicidade institucional tendente a desequilibrar as eleições, 

concretiza a ponderação necessária entre a transparência dos atos do poder 
público (art. 37, caput, da Constituição) e a garantia da isonomia e paridade de 
armas entre os candidatos nos pleitos eleitorais (art. 14, caput, da Constituição). 
Diante disso, a invocação do princípio constitucional da transparência, em sua máxima 

abstração, não é hábil a afastar a ilicitude da conduta que descumpre frontalmente a 

regra do art. 73, VI, b, da Lei n° 9.504/1997”.  

 

22. Na mesma direção ratificou referido entendimento o eminente Ministro EDSON 

FACHIN, ao afirmar que, no período de três meses que antecede as eleições, o princípio 

da publicidade/transparência é mitigado. Confira-se: 

 

“[...] o art. 73, VI, b, da Lei no 9.504/1997 veda, no período de três meses que 
antecede o pleito, toda e qualquer publicidade institucional, independentemente de 
termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter eleitoreiro, com exceção 
da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os 
casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela 
Justiça Eleitoral. Precedentes. [...]” (Ac. de 1o.7.2020 no AgR-AI no 49130, rel. 
Min. Edson Fachin.) 

 
23. De fato, “em qualquer jogo, inclusive o democrático, somente pode ser jogado se os 

competidores estiverem em condições de igualdade não se podendo admitir que 

ganhadores e perdedores estejam definidos antes do início da partida”. O princípio da 

igualdade de oportunidades, da igualdade de chances, da “paridade de armas”, ou da 

isonomia entre os candidatos e partidos políticos deve ser a regra de ouro no jogo eleitoral2. 

 

                                                
2 OSÓRIO, Aline. Direito eleitoral e liberdade de expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, pág. 150. 
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24. Com efeito, o que se mostra no caso, sob a perspectiva de igualdade de 

oportunidades de visibilidade entre as forças políticas, é a desigualdade material na disputa, 

em que o candidato à presidência da República da situação se beneficia ilegitimamente com 

a Nota n. 12 confeccionada e apresentada pelo presidente em exercício de um órgão estatal 

respeitadíssimo no mundo em se tratando de análise da fome no Brasil, ao tentar induzir 

equivocadamente o leitor (e eleitor) que a fome diminuiu no país no governo do atual 

Presidente da República. 

 

25. Nesse contexto, a título de exemplo, na Nota 12 do presidente em exercício do 
IPEA “Expansão do Programa Auxílio Brasil: Uma Reflexão Preliminar”, ela afirma 
que o crescimento da desnutrição e insegurança alimentar no Brasil não tem 
impactado os indicadores de saúde ligados à fome: entre 2018 e 2021, o número de 
internações relacionadas à desnutrição proteico-calórica de graus leve, moderado e 
grave, ao atraso do desenvolvimento devido à desnutrição e ao marasmo nutricional, 
apresentou queda!3 

 

26. Dessa forma, o denunciante, na qualidade de legítimo representante dos 

servidores do IPEA, entende existir indício de possível violação ao artigo 73, VI, b, da 

Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997), tendo em vista que a conduta de utilização de 

recursos públicos com a veiculação da Nota 12 do presidente do IPEA pelos órgãos 

estatais em período de defeso pela legislação eleitoral (três meses antes do pleito) tem 

potencialidade para gerar desequilíbrio entre os candidatos, afetando a legitimidade e a 

normalidade das eleições. 

– IV – 
Da conclusão 

 

27. À vista do exposto, a entidade sindical denunciante requer que sejam tomadas as 

devidas providências quanto à averiguação dos fatos aqui narrados, com o fim de conter 

possíveis abusos de poderes econômico, midiático e político. 

 

                                                
3 Ver a nota de Erik Figueiredo aqui: https://ipea.gov.br/portal/publicacao-item?id=11058/11331  
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28. Requer, outrossim, que as publicações e intimações sejam feitas em nome do 

advogado João Marcos Fonseca de Melo, inscrito na OAB/DF sob o n. 26.323. 

 
   É o que se espera. 

Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. 

 
João Marcos Fonseca de Melo 

OAB/DF 26.323 

 
Juliana Britto Melo 

OAB/DF 30.163 
 
 
 

Júlia Quintão Frade 
Estagiária de Direito 


