
Pelo menos nos últimos dez anos, inúmeras alterações legislativas e constitucionais em torno da matéria 
eleitoral, sobretudo após a aprovação da Lei da “Ficha Limpa”, implicaram uma verdadeira revolução 
fiscalizatória e punitiva da política brasileira. O cenário político nacional foi absolutamente reformado, reflexo de 
uma sociedade cada vez mais participante, consciente e fiscalizadora de seus representantes.

Paralelamente, a Justiça Eleitoral, por meio do TSE e dos TRE´s de cada estado, tem se posicionado como braço 
auxiliar da sociedade na busca por mandatários de melhor qualidade, aplicando de forma rígida e, sem dúvida, 
eficaz os rigores de uma legislação que cada vez mais também se torna mais esparsa e complexa. A cada ano, 
são novas leis, resoluções do TSE e alterações jurisprudenciais que se renovam em uma dinamicidade 
incomparável com a realidade de outros ramos do Direito. Assim, mais do que necessário que atores do jogo 
democrático tenham a segurança para cada estratégia adotada e agilidade na resolução dos conflitos que 
surjam na rotina da política.

Diante desta preocupação, o área de Campanhas Eleitorais da Campos Cidrack preocupa-se na imersão e 
atualização constantes em todas as alterações da legislação e jurisprudência do Direito Eleitoral pátrio, no 
melhor planejamento e atuação jurídica estratégica de defesa e ataque para campanhas eleitorais. Tudo isto 
com a finalidade de conferir segurança para que o projeto político da vitória das urnas não seja prejudicado 
pelo crescente ativismo do Judiciário Eleitoral.

Da atuação da Campos Cidrack Advocacia em campanhas eleitorais podem ser destacados os seguintes 
produtos jurídicos:

APRESENTAÇÃO

Levantamento, afastamento e suspensão de situações de inelegibilidade de 
pré-candidatos;
Propaganda partidária, parlamentar e propaganda eleitoral antecipada;
Convenções partidárias e registros de candidatura;
Assessoria e representação de partidos políticos: prestações de contas, listas de filiação, 
desfiliação e fidelidade partidárias;
Representações, denúncias e impugnações de registros de candidatura.

PRÉ-CAMPANHA
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PERÍODO ELEITORAL

PÓS CAMPANHA

OUTROS SERVIÇOS

Planejamento logístico e estratégico do jurídico de campanha;
Propaganda eleitoral: consultoria e defesa;
Direito de resposta;
Pesquisas eleitorais;
Condutas vedadas aos agentes públicos em campanha;
Captação ilícita de sufrágio (compra de votos);
Contabilidade, arrecadação de recursos e prestações de contas;
Ataque: representações por propaganda irregular, uso da 
máquina, pesquisa eleitoral irregular, direito de resposta, 
Investigações Judiciais, busca e apreensão, etc.

Atuação em todas as ações remanescentes da campanha 
(ações de cassação por abuso de poder e dos meios de 
comunicação, representações);
Recurso contra a expedição de diploma (inelegibilidades);
Impugnação de mandato eletivo (abuso de poder, corrupção e fraude);
Prestação de contas eleitorais;
Representação por captação e gastos ilícitos eleitorais (“Caixa Dois”).

Representação por excesso de doação eleitoral (pessoas físicas 
e jurídicas);
Ação de requerimento de mandato por infidelidade partidária;
Ação rescisória eleitoral;
Execução fiscal de multas eleitorais;
Crimes eleitorais;
Consultas aos Tribunais Eleitorais.

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.

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.

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)


