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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL 

FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

 

 

URGENTE: PERECIMENTO DO 

DIREITO EM MENOS DE 48 HORAS 

 

 

 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, por seu Diretório Nacional, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº: 00.676.262/0001-70, Setor Comercial Sul – Quadra 02 Bloco C, nº 256, 

Edifício Toufic, CEP 70302-000 – Brasília/DF, representado pela sua Presidenta, GLEISI 

HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, Senadora da República (PT/PR), RG nº 

3996866-5 SSP/PR, CPF sob nº 676.770.619-15, endereço funcional na Esplanada dos 

Ministérios, Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Ala Teotônio Vilela, gabinete 04, CEP 

70.165-900, Brasília/DF, vem, respeitosamente, por meio de seus advogados com 

procuração anexa, IMPETRAR 

 

 

 

MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar 

 

em face do d. Juízo da Magistrada convocada BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART 

que, em análise de petição de Tutela de Urgência em Agravo em Execução ajuizada pelo 

impetrante, não conheceu do pedido, nos termos e argumentos que se seguem.  
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I – DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

1. O art. 85 do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região estabelece 

que “a distribuição do mandado de segurança contra ato do próprio Tribunal, (...)”, a 

demonstrar que a competência para o julgamento do writ que ataque decisão prolatada por 

um de seus Desembargadores é do próprio TRF-4. 

 

2. Dito isso, destaca-se que, segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 

corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa 

física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 

 

3. Quando se trata de decisão do Poder Judiciário, o mesmo diploma legal traz que não 

se concederá a ordem apenas quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com 

efeito suspensivo (art. 5º, II), o que não se aplica ao presente caso. Explica-se. 

 

4. A decisão recorrida consiste em ato judicial monocrático praticado pela autoridade 

impetrada, Juíza Federal Convocada, em resposta ao pedido de Tutela de Urgência ajuizado 

pelo Partido dos Trabalhadores, ora impetrante. 

 

5. Ou seja, por estar atuando enquanto Desembargadora Federal ao prolatar a decisão 

impetrada, firma-se a competência para a análise deste Mandado de Segurança no próprio 

TRF-4, devendo ser distribuído para outro Desembargador, nos termos do Regimento 

Interno (art. 85). 

 

6. Ademais, por se tratar de uma decisão monocrática não terminativa, uma vez que 

proferida em resposta ao pedido de antecipação de tutela, não há recursos dotados de efeito 

suspensivo cabíveis, haja vista que o Agravo Interno não se presta para tanto. 

 

7. Por tais razões, demonstra-se o cabimento do presente Mandado de Segurança, dada a 

sua figura de procedimento de interpelação jurídica residual.  
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II – DOS FATOS 

8. No dia 07/04/2018 o Ex-Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o 

cumprimento provisório de pena no bojo do processo nº 5014411-33.2018.4.04.7000, sob a 

responsabilidade do Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba. Desde então, encontra-se o Ex-

Presidente Lula sob custódia na Carceragem da Superintendência de Polícia Federal no 

Paraná. 

 

9. No entanto, essa injusta, ilegal e inconstitucional execução provisória da pena imposta 

ao Ex-Presidente Lula não pode ter o condão de lhe cassar ou suspender os seus direitos 

políticos, ou mesmo sua liberdade de expressão e de comunicação. 

 

10. Tanto é que, desde sua prisão, diversos meios de comunicação manifestaram-se no 

curso do processo de execução penal provisória, para que fossem autorizadas entrevistas e 

sabatinas com o Ex-Presidente Lula, na esteira dos artigos 5º, incisos IX, XIV, XXXIII, e 

220 da Constituição Federal. 

 

11. Menciona-se que os meios de comunicação Folha de São Paulo, UOL, SBT, Diário 

do Centro do Mundo, REDETV, Sul 21 Mídia Eletrônica S/A, além dos jornalistas 

Ricardo Henrique Stuckert e Mônica Bergamo apresentaram pedidos de realização de 

entrevistas e sabatinas com o Ex-Presidente Lula. 

 

12. Além disso, o Partido dos Trabalhadores requereu que o Ex-Presidente Lula pudesse 

participar dos atos de pré-campanha, tais como entrevistas e debates, por videoconferência 

ou, subsidiariamente, por vídeo anteriormente previamente gravado nas instalações da 

Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. 

 

13. Tal requerimento do Partido dos Trabalhadores recebeu de parte do Juízo da 12ª Vara 

Federal de Curitiba o mesmo tratamento que os pleitos dos veículos de comunicação, o 

silêncio. 

 

14. Observando que o Juízo ordinário permanecia em mora despropositadamente, e em 

evidente prejuízo ao Partido dos Trabalhadores, este impetrou Mandado de Segurança em 

razão da omissão do Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba. 
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15. Entretanto, o mesmo perdeu objeto no dia seguinte, após a decisão do juízo de piso 

que negou integralmente os pedidos que se encontravam há tempos negligenciados. 

 

16. Tal decisão, por sua vez, motivou a interposição do Agravo em Execução de n. 

029548-55.2018.4.04.7000, com pedido liminar que, por seu turno, ainda não havia sido 

apreciado pelo d. Desembargador Relator. 

 

17. No entanto, recentemente, a rede de televisão Bandeirantes (Band), ao agendar o 

primeiro debate entre os presidenciáveis de 2018 para o próximo dia 09 de agosto de 

2018, convidou o partido impetrante a se fazer presente. 

 

18. Temos, assim, um evento inadiável e essencial para a campanha presidencial, cuja 

participação dos partidos interessados e de seus candidatos, por certo, causará grande 

impacto na disputa eleitoral, em especial, ao considerarmos a visibilidade que tal evento 

conferirá aos envolvidos. 

 

19. Todavia, em razão da não apreciação do Agravo em Execução interposto, o candidato 

do impetrante não poderia se fazer presente, o que motivou o ajuizamento de novo pedido 

de tutela de urgência com fundamento no fato novo, a demonstrar toda a urgência da 

concessão dos pedidos ali efetuados.  

 

20. Ocorre que, o Juízo impetrado, por seu turno, de forma teratológica, não conheceu do 

pedido, produzindo uma decisão judicial ilegal e que fere direito líquido e certo do partido 

impetrante, da qual não há recurso com efeito suspensivo cabível, o que faz surgir o 

autorizativo legal para a impetração deste remédio constitucional, o que se faz nos termos 

que seguem.  

 

 

III – DA ILEGALIDADE DO ATO COATOR 

21. A decisão impugnada, ao fundamentar que não existe o instrumento processual da 

tutela de urgência no direito processual penal e que os pedidos liminares favoreceriam 

apenas o custodiado, concluiu ser o impetrante ilegítimo para os formular e não conheceu 

do pedido de tutela de urgência. 
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22. Além disso, a decisão atacada asseverou que o Agravo em Execução interposto pelo 

ora impetrante apresentaria pedidos gerais e, por essa razão, não permitiria ao juízo 

impetrado, naquele momento, analisar um pedido específico, o qual seria de competência do 

Juízo de primeira instância e, dessa forma, tratar-se-ia de uma tentativa de supressão de 

instância. 

 

23. Entretanto, conforme se passará a expor, tais fundamentos não merecem prosperar, 

uma vez que incorretos e violadores de direitos líquidos e certos do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

24. Isso porque, inicialmente, no que tange ao fundamento de ausência de previsão legal 

específica acerca das tutelas provisórias, impera ressaltar que o Código de Processo Penal, 

em seu art. 3º, dispõe que A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 

analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. 

 

25.  Dessa forma, para além da interpretação literal da norma, o processo penal também 

reconhece como válidas as interpretações extensivas e aplicações analógicas, além de 

permitir a aplicação dos princípios gerais do direito. 

 

26. Portanto, o fato de não haver a previsão taxativa no processo penal sobre a tutelas de 

urgência não torna correta a interpretação de sua inexistência, mas, tão somente, que a sua 

regulamentação deverá ocorrer a partir do exercício da analogia. Isto é, pelo preenchimento 

de lacunas indesejáveis, mas naturais do processo legislativo, através do uso de normativas 

que, apesar de estarem contidas em contexto diverso, possuem o condão de conferir um 

parâmetro legal mínimo ao caso concreto. 

 

27. Portanto, apesar de não haver previsão expressa do cabimento da tutela de urgência 

nos autos do Agravo em Execução Penal, o fato de o presente pedido fugir à regra da 

normalidade, promove a invocação de outros elementos jurídicos de necessária observância 

e aplicação. Dentre estes, sem dúvidas, as tutelas de urgência. 

 

28. Além disso, destaca-se que a parte final do art. 3º, do Código de Processo Penal, o qual 

prevê a utilização dos princípios gerais do direito, também consagra a necessária autorização 

legal para a utilização dos instrumentos de satisfação provisória no âmbito do processo penal. 
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29. Eis que, conforme é sabido, um dos direitos fundamentais abstraídos da Constituição 

Federal é o de acesso qualificado ao Poder Judiciário, nos termos de seu art. 5º, XXXV. 

Ou seja, a noção de que todos possuam condições de reivindicar seus direitos perante o 

Estado-Juiz que, por sua vez, deve atuar de forma satisfativa. 

 

30. Em outras palavras, caso haja a necessidade de se socorrer da tutela jurisdicional para 

buscar algo que entende ser direito seu, deve a Justiça agir de modo a garantir a efetividade 

do direito à jurisdição do peticionante em tempo adequado (art. 5º, LXXVIII). 

 

31. No presente caso, por seu turno, deparando-se, o impetrante, com um evento urgente 

que, em razão da não manifestação do Tribunal, poderia ser prejudicado de gozar de 

seus direitos, assistiu-lhe razão em ingressar com pedido de urgência junto ao Juízo 

Relator. 

 

32. E, sendo assim, é correta a atuação do impetrante, nos autos do processo de Agravo 

em Execução, dada a existência do autorizativo legal para o uso da analogia e dos princípios 

gerais do direito. 

 

33. Ademais, a decisão impugnada, ainda neste sentido, trouxe uma evidente confusão 

entre efeito suspensivo e tutela de urgência, ocasionando outra grave ilegalidade no 

julgado, carecendo de reforma. 

 

34. Em termos, fundamenta a autoridade impetrada que, tendo em vista ser taxativa a 

impossibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Execução, seria descabido 

o pedido de tutela de urgência. 

 

35. Todavia, efeito suspensivo e tutela de urgência figuram como instrumento 

jurídicos completamente diversos, não se comunicando, dado que a suspensão busca 

impedir a materialização dos efeitos de determinada decisão, ao passo que a tutela de 

urgência busca a satisfação provisória adiantada de determinado pedido. 

 

36. Portanto, ao fazer a confusão entre tais institutos e, com base nisso, fundamentar a 

negativa dos pedidos do impetrante, a d. Magistrada ocorreu em grave ilegalidade, 

violando direitos líquidos e certos do impetrante. 

Processo 5030200-23.2018.4.04.0000/TRF4, Evento 1, INIC1, Página 6



 
 

 

7 

 

37. Ademais, ainda fundamentou a sua decisão no entendimento de que os pedidos 

formulados pelo impetrante naqueles autos diziam respeito exclusivamente aos direitos do 

Ex-Presidente Lula, de modo a carecer de legitimidade processual. 

 

38. Ora, outra ilegalidade cometida pela d. Magistrada, que apresenta uma leitura 

que afasta por completo os direitos constitucionais e eleitorais do Partido dos 

Trabalhadores.  

 

39. Isso porque, conforme abstraído do art. 17 da Constituição da República, cumulado 

com toda a Lei 9.096/95, os partidos políticos são entes políticos constitucionais que visam 

a operacionalizar a democracia e o processo democrático.  

 

40. Assim, equivoca-se a decisão, uma vez que os requerimentos formulados não são 

diretamente relacionados à execução da pena imposta ao Ex-Presidente Lula, apesar de 

haverem sido impulsionados pela ordem de prisão, em si. Isso porque o Ex-Presidente é o 

candidato do Partido dos Trabalhadores ao cargo de Presidente da República, para o pleito 

eleitoral deste ano. 

 

41. Ao candidato desta agremiação devem lhe ser afiançados os mesmos direitos 

assegurados aos demais representantes dos partidos na disputa eleitoral, tais como 

conceder entrevistas e participar de debates. 

 

42. Ora, deve-se reconhecer a legitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores para 

formular os requerimentos não conhecidos pela decisão impugnada, porquanto o partido 

político goza do legítimo direito de apresentar candidatos para as eleições e vê-los 

praticar os atos permitidos em lei. 

 

43. Tal interesse é sustentado pelo princípio democrático (art. 1º, caput, da Constituição 

Federal) e no fato de tratar-se de candidato ao pleito eleitoral de 2018 do Partido dos 

Trabalhadores, ora impetrante. 
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44. Para garantir a perfectibilização do princípio democrático, o partido político é 

imprescindível, na medida em que, no Brasil, somente pessoas filiadas a partidos políticos 

podem ser candidatos ou candidatas. Ou seja, o partido político é o veículo para que o 

cidadão possa apresentar-se perante a sociedade e os eleitores como candidato ao cargo 

público acessível por meio de eleições. 

 

45. É o que diz a Lei dos Partidos Políticos – Lei nº 9.906/95, em seu art. 1º ao estabelecer 

que O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no 

interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender 

os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. 

 

46. Para que possa exercer de forma plena sua missão, deve o partido político apresentar 

aos eleitores e à sociedade, de forma geral, suas ideias e opiniões. Em se tratando de período 

pré-eleitoral, em que vários meios de comunicação buscam realizar sabatinas e 

entrevistas com os pré-candidatos, resta evidente o interesse da agremiação em ter 

garantida ao seu candidato igualdade de condições em relação aos demais o pré-

candidatos. 

 

47. Nesse sentido, leciona Marcus Vinicius Furtado Coelho1: 

Ao eleitor devem ser proporcionadas todas as condições para que forme 

um voto livre de vícios e consciente, através de uma educação política que 

valorize a democracia como recente conquista social significativa e vital 

para uma sociedade que se pretende justa e solidária. 

[...] 

A democracia é um sistema que possui, em sua essencialidade, a consulta 

popular, seja para deliberar politicamente, seja para definir um 

representante. É significante perceber que o processo eleitoral é inerente à 

própria democracia, visto ser o meio necessário a viabilizar a deliberação 

do povo. 

 

48. Destaca-se que os pedidos do impetrante se limitam à prática de atos pelo seu 

candidato diretamente relacionadas ao processo de pré-campanha e, de forma alguma, 

imiscuem-se nas particularidades do cumprimento provisório de pena que não estejam 

vinculadas ao processo eleitoral. 

                                                      
1 Coêlho, Marcus Vinicius Furtado. Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, 3ª Edição. Renovar: Rio de Janeiro, 

2012. 
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49. Essas circunstâncias reforçam a legitimidade do órgão partidário em apresentar 

tais requerimentos e evidenciam sua capacidade postulatória para requerer a 

autorização para que o ora custodiado tenha respeitado seu direto de exercício de atos 

de pré-campanha. 

 

50. Por fim, em breve síntese, cumpre destacar que a fundamentação de que o juízo 

impetrado não poderia analisar os pedidos formulados na Tutela de Urgência em razão de 

sua concretude – uma vez que o pedido original havia sido geral – possui ainda menos razão.  

 

51. Isto é, a concretude que tomou o pedido de urgência apenas visou demonstrar o 

perigo da demora, nunca fugindo do escopo inicial do processo. Em verdade, o 

pragmatismo de tal fundamento apenas serviria para inverter a lógica do processo e 

dar razão a um “andar para trás”. 

 

 

IV- DOS DIREITOS LÍQUIDOS E CERTOS VIOLADOS 

52. A violação aos direitos líquidos e certos do impetrante se abstrai da simples leitura 

atenta e conjunta da legislação eleitoral e dos princípios constitucionais. Isto é, o art. 5º da 

Constituição Federal, além dos direitos fundamentais que consagra e que abaixo serão 

aludidos, também deixa expresso em seu § 2º que: 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte. 

(grifamos) 

 

53. Nesse contexto, o cerceamento de liberdade precário ao qual é submetido o Ex-

Presidente Lula não tem a envergadura para lhe afastar sua liberdade de expressão (art. 

5°, IX da Constituição Federal). 

 

54. E, em se tratando dos pedidos formulados pelos meios de comunicação que 

demonstraram interesse nos autos do processo de execução penal provisória para entrevistar 

o Ex-Presidente Lula, verifica-se que a negativa à tais requerimentos afronta relevantes 

preceitos constitucionais, como a liberdade de imprensa (artigo 220, § 1°) e o acesso à 

informação (art. 5º, XIV). 
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55. Dessa forma, pode-se dizer que, além de inconstitucional, a negativa das medidas 

pleiteadas é extrema e distanciada do equilíbrio buscado pelo legislador quando na 

elaboração da norma. 

 

56. Ademais, ainda sobre esta questão, cumpre destacar que a Constituição da República, 

na oportunidade em que previu e regulou o exercício dos direitos fundamentais pelos 

cidadãos, instituiu aquela que se cunhou como “liberdade negativa”. Isto trouxe que 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

 

57. Com isso, o Constituinte Originário institui que ao particular é permitido tudo aquilo 

que o Poder Público não tiver se manifestado em lei de forma taxativamente contrária. 

 

58. Portanto, considerando que o Legislador, na oportunidade da edição da Lei de 

Execução Penal, não trouxe como ação proibida aos custodiados a realização de atos típicos 

de pré-campanha, tais como a concessão de entrevistas e a gravação de vídeos de conotação 

política, não pode o Poder Judiciário criar tais impedimentos, sob pena de, a um só 

tempo, ferir os direitos fundamentais do indivíduo e adentrar em esfera do Poder 

Legislativo de modo indevido. 

 

59. Ou seja, inegável que as restrições impostas ao candidato do Partido dos 

Trabalhadores à Presidência da República descontroem a própria democracia brasileira e o 

direito da população brasileira de escolher livremente o próximo Presidente da República. 

 

60. Prejudicar a isonomia entre os candidatos, deixando o povo alijado de ouvir, ao 

menos, as propostas, é suprimir a própria participação popular do próximo pleito eleitoral. 

 

61. Inclusive, este também figura como direito liquido e certo do Partido dos 

Trabalhadores em razão da previsão taxativa do art. 46 da Lei 9.504/97 que estabelece 

ser assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso 

Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares. 

 

62. A possibilidade do partido político impetrante participar de debates 

presidenciais, além de ser assegurada por lei, faz-se imperiosa para a realização do 

direito da coletividade de participar da vida política do país de forma plena, podendo 
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ouvir as opiniões do candidato que lidera as pesquisas eleitorais e, eventualmente, 

escolher entre ele e os demais possíveis candidatos ao cargo de Presidente da República. 

 

63. Portanto, é seguro afirmar que o Partido dos Trabalhadores possui o direito de ter o 

seu candidato no debate eleitoral, de modo a ser forçoso o reconhecimento por parte deste i. 

Julgador que a decisão impetrada viola diretamente direitos líquidos e certos do impetrante.  

 

 

V – DO PEDIDO LIMINAR 

64.  Cumprido o requisito da demonstração da probabilidade do direito, necessário à 

concessão da presente liminar, por meio de toda a argumentação acima aventada, reforça-se 

o perigo da demora. Para tanto, destaca-se o caminhar do calendário eleitoral para as Eleições 

Gerais de 2018. 

 

65. Em breve síntese, findou-se no dia 05 de agosto de 2018 o prazo para que os partidos 

políticos realizassem as suas convenções para a escolha de candidatos e definição de 

coligações. 

 

66. Ademais, conforme é de conhecimento público e notório, o requerente, em sua 

convenção nacional, ocorrida no dia 04 de agosto, aclamou o Ex-Presidente Lula como seu 

candidato à Presidência da República, de modo a ser necessária a viabilização de sua 

campanha presidencial. 

 

67. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, em razão de o Ex-Presidente Lula ter passado 

da condição de pré-candidato para a de candidato, a ser registrado perante à Justiça Eleitoral, 

como tal, até o dia 15 de agosto de 2018, possui o direito e o dever de participar da campanha 

eleitoral nacional representado pelo seu candidato. 

 

68. O primeiro caso concreto que já bate à porta, conforme acima comentado, é o 

primeiro debate entre os candidatos e candidatas a Presidente da República promovido 

pela TV Bandeirantes no próximo dia 09 de agosto de 2018, ou seja, daqui a menos de 

48 horas. 

 

69. Ora, são nestas oportunidades que o Partido dos Trabalhadores vê a possibilidade de 
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mostrar suas propostas para o eleitorado e, ao fim e ao cabo, dar a ele condições de decidir 

qual o plano de país que quer. 

 

70. Portanto, resta evidente que não há condições de se aguardar o trâmite comum do 

Mandado de Segurança, devendo este i. Julgador, a partir do poder geral de cautela e com 

base nos argumentos aqui aventados, analisar e dar provimento ao presente pedido liminar, 

sob pena de se prejudicar de modo irremediável o requerente, uma vez que não será mais 

possível realizar este evento em específico. 

 

 

VI – DOS PEDIDOS 

71. Por todo o exposto, o Partido dos Trabalhadores requer, liminarmente: 

a. A autorização para que o Ex-Presidente Lula, enquanto candidato do 

requerente ao cargo a Presidente da República, participe presencialmente do 

debate entre candidatos marcado para o próximo dia 09/08/2018 pela TV 

Bandeirantes; 

 

b. Subsidiariamente, que seja autorizada a sua participação no debate entre 

candidatos marcado para o próximo dia 09/08/2018 pela TV 

Bandeirantes, por meio de videoconferência, ficando a cargo do impetrante 

a viabilização de todo o instrumentário tecnológico necessário; 

 

c. Ou, ainda subsidiariamente, que seja autorizada a sua participação no debate 

entre candidatos marcado para o próximo dia 09/08/2018 pela TV 

Bandeirantes por meio de vídeos previamente gravados no âmbito da 

Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. 

 

72. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar e concessão da ordem para 

autorizar que o Ex-Presidente Lula, enquanto candidato do requerente ao cargo a Presidente 

da República participe, por meio de alguma das formas acima listadas, do debate entre 

candidatos marcado para o próximo dia 09/08/2018 pela TV Bandeirantes, bem como pela 

ordem de análise do mérito do Agravo em Execução. 

Processo 5030200-23.2018.4.04.0000/TRF4, Evento 1, INIC1, Página 12



 
 

 

13 

 

Nestes termos,  

 

Pede deferimento.  

 

De Brasília para Porto Alegre, em 08 de agosto de 2018.  

 

 

 

Eugênio José Guilherme de Aragão        Angelo Longo Ferraro 

              OAB/DF 4.935      OAB/DF 37.922 

 

 

 

    Marcelo Winch Schmidt                                  Rachel Luzardo de Aragão  

           OAB/DF 53.599              OAB/DF 56.668 

 

 

 

Miguel Filipi Pimentel Novaes  

OAB/DF 57.469 
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