AGENTES POLÍTICOS

SOLUÇÕES PARA O
AGENTES POLÍTICOS

1. Direitos Políticos

2. Imagem Política

3. Prevenção de
Prejuízos Políticos

A Operação 'Lava-Jato' trouxe ao cenário político brasileiro uma nova realidade jurídica. O elevado número de
investigações, processos instaurados e até mesmo prisões de políticos influentes redundou na maior taxa de
renovação do Congresso Nacional em 30 anos.
A área de Direito Político da Campos Cidrack Advocacia existe porque é preciso “separar o joio do trigo”. Aqueles
que optaram por seguir uma vida política precisam se resguardar com uma adequada e especializada
assessoria jurídica na área, capaz de prevenir indevidas restrições ao seu mandato eletivo, ao seu patrimônio,
ao seu 'bom nome' e à sua elegibilidade. É essa blindagem completa que se oferece abaixo.
1. PROTEÇÃO AOS DIREITOS POLÍTICOS

Improbidade administrativa: Defesa em ações civis públicas que visam a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, bem como
as de ressarcimento ao erário e/ou por ato de improbidade administrativa perante a Justiça Comum;
Tribunal de Contas: Defesa em representações, prestações e tomadas de contas perante os Tribunais de Contas dos Estados e da União;
Ações populares: Propositura e defesa em ações populares;
Ações eleitorais: Propositura e defesa em ações que visam a cassação de diploma ou mandato e/ou que cominem sanção de inelegibilidade
perante a Justiça Eleitoral;
Ações anulatórias de atos administrativos: Propositura de ações anulatórias e mandados de segurança contra atos que desconstituam
mandatos eletivos;

Impeachment e crimes de responsabilidade: Defesa em processos
político-administrativos que apuram infrações ético-disciplinares e
crimes de responsabilidade, além de prestações de contas perante
as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas;
Inquéritos e investigações prévias: Acompanhamento em
comissões parlamentares de inquérito (CPI’s) perante as Casas
Legislativas, bem como em depoimentos e interrogatórios em
procedimentos preparatórios e inquéritos civis públicos perante os
Ministérios Público Estadual, Federal e Eleitoral.

2. PROTEÇÃO À IMAGEM POLÍTICA
Fake news: Identificação de perfis e de páginas anônimas nas redes
sociais e responsabilização dos responsáveis por conteúdos
ofensivos e inverídicos;
Direito de resposta e indenização: Propositura e defesa em ações
indenizatórias, queixas-crime, pedidos de remoção de conteúdos e
direitos de resposta em face de conteúdos caluniosos, difamatórios
ou injuriosos em contexto político;
Relação com a imprensa: Notificações e pedidos de retratação
quanto a notas e reportagens veiculadas por meio de rádio,
televisão, jornais, blogs e portais da Internet;
Elaboração e revisão de notas e assessoria no trato com a imprensa
quanto a assuntos relacionados à vida política.

3. PREVENÇÃO DE PREJUÍZOS POLÍTICOS
Orientação das atividades administrativas de rotina de Prefeituras
e Governos, bem como revisão de minutas e emissão de pareceres
relacionados a atos, decretos e projetos elaborados, com avaliação
de riscos de ordem jurídica e política;
Orientação e aconselhamento ao pessoal designado para funções
de assessoramento, chefia e direção em procedimentos técnicos e
de tomada de decisão.

KÉSSIA PINHEIRO CAMPOS CIDRACK
Sócia Sênior - OAB/CE 25.484
Email: kessia@camposcidrack.adv.br
Graduada em Direito no ano de 2011 pela Universidade Sete de Setembro – Uni7. Master
of Laws (LLM) em Direito Empresarial pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV). Pós
Graduação em Direito Público pela Faculdade Legale. Possui experiência de mais de nove
anos na área de Direito Público, prestando assessoria jurídica e consultiva aos órgãos
públicos, no contencioso e administrativo, bem como em temas ligados a licitações e
contratos administrativos. Experiência na área de Direito Empresarial, assessorando
empresas em temas relativos a negócios mercantis, crédito e cobrança, contratos, entre
outros.

MÁRCIO SAMPAIO CIDRACK
Sócio
Email: marcio@camposcidrack.adv.br
Graduado em Direito no ano de 2021 pela FAECE. Pós Graduando em Direito do Trabalho
e Processo do Trabalho. Possui experiência na área de Direito Público e Direito
Empresarial.

JÚLIA FROTA FARIAS
Advogada associada - OAB/CE 44.137
Email: juliafarias@camposcidrack.adv.br
Graduada em Direito no ano de 2020 pela Centro Universitário Christus – UniChristus.
Membro da Comissão de Direito do Trabalho OAB/CE. Pós Graduanda em Direito do
Trabalho pela Legale. Possui experiência nas áreas cíveis e trabalhista, nas quais atua
como advogada há 2 (dois) anos e como estagiaria há 5 (cinco) anos. Experiência na área
de Direito Trabalhista, assessorando empresas de forma preventivas no âmbito das
relações trabalhistas. Experiência em autocomposição de conflitos.

ADONIRAN FREIRE PESSÔA
Assistente jurídico
Email: adoniran@camposcidrack.adv.br
Bacharel em Direito; Pós Graduação em Direito Público pela Faculdade Legale; CURSO
NOVA LEI DE LICITAÇÃO (LEI nº 14.133/2021) - APLICAÇÃO PRÁTICA (TCE/CE); Curso de
Contratos Administrativos (TCE/CE). Experiência na área de Direito Trabalhista, Direito do
Consumidor, Empresarial, Direito Administrativo, bem como em temas ligados a
licitações, contratos administrativos e cíveis.

ALISSA VENUTO MARTINS FARIAS
Assistente jurídica - Bacharelanda em Direito
Email: alissa@camposcidrack.adv.br
Graduanda em Direito. Possui experiência na área de Direito Administrativo Público ,
Direito Consumidor, Direito Empresarial e Direito de Família. Participante dos Grupos de
Estudo e Pesquisa "Direito, desacordos e Jurisdição Constitucional", "Acesso a Justiça" e
"Feminismo e o Direito das Mulheres" na universidade UNICHRISTUS. Cursos em Direito
das Políticas Públicas e Direito de Família pela Faculdade Getúlio Vargas (FGV)

TAÍS MOREIRA DIÓGENES GALVÃO
Controller Jurídica - Bacharel em direito.
Email: tais@camposcidrack.adv.br
Graduada em direito pelo Universidade Sete de Setembro – UNI7. Pós graduanda em
Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Legale. Possui experiência na
área de Direito Civil, Direito de família, Direito do consumidor e Direito trabalhista. Monitora
em Direito Romano durante um semestre pela Universidade Sete de Setembro – UNI7.
Atuou como estagiária a partir do segundo semestre da faculdade, tanto em escritório,
como em órgão público. Cursando Introdução ao Tema de Liderança e Motivação na
organização pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Atualmente, assume o cargo de
Controller Jurídica no Escritório Campos Cidrack, tornando a gestão mais eficiente.

