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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(ÍZA) DA     VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 
FEDERAL 
 
 
Matéria: Decreto n. 11.117/2022. 
Hipóteses de redução de valores de 
diárias. Antijuridicidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES E TÉCNICOS FEDERAIS DE FINANÇAS E 
CONTROLE, UNACON Sindical, sindicato de âmbito nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 
03.659.042/0001-27 e registrado no MTE sob o n. 24000.002140/90, com sede no SHCN 110, 
Bloco C, Subsolo, Lojas 69/79, Edifício Lara, Brasília/DF, CEP: 70.753-530, e-mail: 
juridico@unaconsindical.org.br, devidamente constituído e autorizado por seu Estatuto para 
atuar em juízo, vem, por seus advogados (doc. 1), com fulcro no art. 8º, III, da Constituição 
Federal e no art. 318 do Código de Processo Civil, sob o procedimento comum, propor 

 
A Ç Ã O   C O L E T I V A 

com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória 
 

contra a UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço para citação no SAS, 
Quadra 3, Lotes 5/6, Edifício “Multi Brasil Corporate”, Brasília/DF, CEP: 70.070-030, mediante 
as razões de fato e de direito doravante aduzidas. 
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I – LEGITIMIDADE ATIVA 

O UNACON Sindical é uma entidade de âmbito nacional, fundada em 24 de maio 
de 1989, em Brasília, que congrega Auditores e Técnicos Federais de Finanças e Controle, todos 
com vínculo estatutário. O atual estatuto está registrado sob o n. 1.695 do Livro A-3, no 1º 
Ofício de Registros de Pessoas Jurídicas em Brasília, e sob o n. 24000.002140/90 no Ministério 
do Trabalho e Emprego (publicado no DOU de 18.4.1990, seção I, p. 7294). 

A legitimidade para atuação do Autor na presente demanda como substituto 
processual da categoria decorre de seu Estatuto e do disposto no art. 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”.  

O UNACON Sindical atua, na hipótese, em regime de substituição processual 
(legitimação extraordinária), circunstância na qual, em estrita conformidade com a 
jurisprudência pátria, é desnecessária a anexação à petição inicial da lista de beneficiários: 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO 
DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. 
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, 
III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA 
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.  
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da 
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla 
legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses 
coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” - 
Tese nº 823 da repercussão geral. [...]  
(STF, Primeira Turma, ARE n. 1.303.880 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, j. 
17.5.2021, p. 26.5.2021; grifos aditados) 
 

A finalidade do texto constitucional e da jurisprudência é facilitar a prestação 
jurisdicional por intermédio de sindicatos, que atuam como substitutos processuais das 
respectivas categorias. São, desse modo, amplamente legitimados para postular em juízo e 
para assegurar a observância de direitos e de garantias conquistados pelos servidores.  

 

II – EXPOSIÇÃO FÁTICA 

A Lei n. 8.112/1990 estabelece o direito do servidor público à percepção de 
“diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, 
alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento” (art. 58), ressalvadas 
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as hipóteses em que o deslocamento for inerente ao exercício do cargo ou não se referir 
exclusivamente a localidades contíguas, dentre outras exceções previstas em lei. 

A natureza indenizatória das parcelas constitutivas de “diárias” é inequívoca (art. 
51, II, da Lei n. 8.112/1990) e os seus valores devem ser estabelecidos por norma regulamentar 
do Poder Executivo (art. 52 da Lei n. 8.112/1990 e art. 84, IV, da Constituição Federal).  

Coube ao Decreto n. 5.992, de 19 de dezembro de 2006, a tarefa de regulamentar 
o art. 58 da Lei n. 8.112/1990 e dispor sobre as hipóteses de concessão, definir os valores das 
diárias no âmbito da Administração Pública federal etc.: 

 
Art. 1º O servidor civil da administração federal direta, autárquica e 
fundacional que se deslocar a serviço, da localidade onde tem exercício para 
outro ponto do território nacional, ou para o exterior, fará jus à percepção 
de diárias segundo as disposições deste Decreto. [...] 
 
Art. 2º As diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede do 
serviço, destinando-se a indenizar o servidor por despesas extraordinárias 
com pousada, alimentação e locomoção urbana. 
 

Em 21 de julho de 2009, sobreveio o Decreto n. 6.907, que alterou os valores das 
diárias originariamente previstas no Decreto n. 5.992/2006. Com a nova redação atribuída ao 
Anexo I do Decreto n. 5.992/2006, os valores de diárias passaram a ser os seguintes: 

 

Classificação do Cargo/ 
Emprego/ Função 

Deslocamentos 
para Brasília/ 
Manaus/ Rio de 
Janeiro 

Deslocamentos 
para Belo 
Horizonte/ 
Fortaleza/Porto 
Alegre/Recife/ 
Salvador/São 
Paulo 

Deslocamentos 
para outras 
capitais de 
Estados 

Demais 
deslocamentos 

A) Ministro de Estado 581,00 551,95 520,00 458,99 

B) Cargos de Natureza 
Especial 

406,70 386,37 364,00 321,29 

C) DAS-6; CD-1; FDS-1 e 
FDJ-1 do BACEN 

321,10 304,20 287,30 253,50 

D) DAS-5, DAS-4, DAS-3; 
CD-2, CD-3, CD-4; FDE-
1, FDE-2; FDT-1; FCA-1, 
FCA-2, FCA-3; FCT1, 
FCT2; FCT3, GTS1; GTS2; 
GTS3. 

267,90 253,80 239,70 211,50 
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E) DAS-2, DAS-1; FCT4, 
FCT5, FCT6, FCT7; 
cargos de nível superior 
e FCINSS 

224,20 212,40 200,60 177,00 

F) FG-1, FG-2, FG-3; GR; 
FST-1, FST-2, FST-3 do 
BACEN; FDO-1, FCA-4, 
FCA-5 do BACEN; FCT8, 
FCT9, FCT10, FCT11, 
FCT12, FCT13, FCT14, 
FCT15; cargos de nível 
intermediário e auxiliar 

224,20 212,40 200,60 177,00 

 

Esses valores mantiveram-se inalterados até a edição, em 1º de julho de 2022, do 
Decreto n. 11.117, que, a despeito de reajustar parcialmente o valor das diárias concedidas 
aos servidores no âmbito do Poder Executivo federal, estabeleceu hipóteses de redução do 
valor, que já estava defasado há 13 (treze) anos, em razão do aumento do número de 
deslocamentos ou do tempo de permanência na mesma localidade, nos seguintes casos: 

 
Art. 1º [...] 
“Art. 5º. [...] § 5º Os valores previstos no Anexo I serão reduzidos em vinte e 
cinco por cento para os dias que ultrapassarem na mesma localidade: 
I - trinta dias contínuos; ou  
II - sessenta dias, ainda que não contínuos, dentro do mesmo exercício. 
§ 6º Consideram-se mesma localidade, para efeitos do disposto no § 5º, os 
deslocamentos ocorridos na mesma região metropolitana, aglomeração 
urbana ou microrregião, constituídas por Municípios limítrofes e 
regularmente instituídas.” (NR) 
 

Nos termos da nova redação atribuída ao Anexo I do Decreto n. 5.992/2006 pelo 
Decreto n. 11.117/2022, os valores das diárias são, atualmente, os seguintes: 

 

Classificação do Cargo/ 
Emprego/ Função 

Deslocamentos para 
Brasília/ Manaus/ 
Rio de Janeiro/ São 
Paulo 

Deslocamentos para 
outras capitais de 
Estados 

Demais 
deslocamentos 

a) Ministro de Estado 668,15 598,00 527,84 

b) Cargos de Natureza 
Especial; CCE-18 

508,38 455,00 401,61 
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c) CCE-17; CCE-16; CCE-
15; CCE-14; CCE-13 e 
equivalentes 

433,49 387,86 342,23 

d) Demais cargos, 
empregos e funções 

381,14 341,02 300,90 

 

Como pode ser observado dos quadros acima, desde 2009, o valor de diária 
referente ao deslocamento de um servidor do cargo de nível superior ou intermediário para 
Brasília correspondia a R$ 224,20 (duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). 

Esse mesmo valor manteve-se estagnado – não sofreu reajuste de nenhuma 
natureza – por praticamente 13 (treze) anos. 

Não obstante, é sabido que o Brasil suportou, nesse período, elevados índices 
inflacionários. Por exemplo, entre julho de 2009 e junho de 2022, o índice de correção 
monetária para o período foi de 117,58% (cento e dezessete vígula cinquenta e oito por cento), 
segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado como indexador 
oficial pelo Governo Federal (Decreto n. 91.990/1985).1 Aplicado o correspondente fator de 
correção (2,1758), o valor da diária de R$ 224,20 deveria corresponder, na espécie, caso 
mantido o valor real da verba indenizatória, a R$ 487,81. 

É notório que os valores de diária, graduados por localidade, pagos pela 
Administração Pública federal destoam dos gastos correspondentes aos deslocamentos a 
trabalho, pois não suprem as respectivas despesas de hospedagem, de alimentação e de 
locomoção urbana. 

Inacreditavelmente, não bastasse o fato de que os valores das diárias previstos no 
Decreto n. 11.117/2022 não correspondem sequer à correção da parcela indenizatória de 
acordo com o índice inflacionário do período, o ato normativo estabeleceu, ainda, em 
manifesta antijuridicidade, hipóteses de redução dos valores, no patamar de 25%, quando o 
deslocamento do servidor ultrapassar, na mesma localidade, 30 (trinta) dias contínuos ou 60 
(sessenta) dias interpolados, em um mesmo exercício. 

A consequência prática é que, a partir de 15 de julho de 2022 (data de início da 
vigência do Decreto n. 11.117/2022), os servidores, quando se deslocarem a serviço nas 
mencionadas hipóteses, terão de desembolsar valores de sua remuneração para saldar 
despesas que legalmente deveriam ser indenizadas pela União. 

 
1 Resultados extraídos do Banco Central do Brasil: 
<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoV
alores> Acesso em: 12.7.2022. 
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Conforme será demonstrado, por estabelecer hipóteses de redução dos valores 
das diárias inexistentes na legislação, é flagrante a antijuridicidade da redação atribuída, pelo 
Decreto n. 11.117/2022, ao art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.992/2006, circunstância que justifica 
o socorro à tutela jurisdicional, nos termos dos fundamentos jurídicos seguintes. 

 

III – FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

A instituição de critérios para redução dos valores de diárias em 25% (vinte e cinco 
por cento), previstos no Decreto n. 11.117/2022, é ilegal porque configura inequívoco abuso 
de poder da União, que se vale do exercício do poder regulamentar para restringir o direito do 
servidor à percepção da verba indenizatória, prevista no art. 58 da Lei n. 8.112/1990: 

 
Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou 
transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus 
a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas 
extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme 
dispuser em regulamento. 
§ 1º  A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela 
metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou 
quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias 
cobertas por diárias. 
[...] 
 

É evidente a exorbitância do poder regulamentar, pois o dispositivo 
regulamentado – art. 58 da Lei n. 8.112/1990 (Regime Jurídico Único) – não autoriza a redução 
dos valores nos termos previstos no Decreto n. 11.117/2022. 

As únicas hipóteses de redução proporcional dos valores devidos a título de diárias 
estão previstas no § 1º do art. 58 da Lei n. 8.112/1990, nas quais o pagamento será feito pela 
metade se “o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por 
meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias”. 

A problemática dos autos perpassa uma questão cara ao sistema democrático 
constitucional brasileiro, qual seja, o princípio da hierarquia das normas jurídicas, que constitui 
corolário do princípio da legalidade (art. 37, caput, CF). 

Os limites estabelecidos por normas legais em sentido estrito não podem ser 
ultrapassados por ato normativo regulamentar editado com fundamento no art. 84, IV, in fine, 
da CF. 
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O Decreto n. 11.117/2022 inova no ordenamento jurídico com densidade 
normativa absolutamente incompatível com os limites estritos do poder regulamentar 
conferido pela Constituição Federal. 

No caso da redução dos valores das diárias prevista no art. 1º do Decreto n. 
11.117/2022, que atribuiu nova redação ao art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.992/2006, não há 
previsão legal (em sentido estrito) que ampare a restrição (redução de 25% do valor) imposta 
ao direito de fruição da integralidade das diárias em função da quantidade de dias de 
afastamento, que é unilateralmente definida pela Ré. 

A redução  antijurídica no valor das diárias prevista no Decreto n. 11.117/2022 é 
manifestamente exorbitante ao poder regulamentar; afinal, o art. 58 da Lei n. 8.112/1990 não 
estipula referida restrição à percepção da verba indenizatória. 

A Ré deve obedecer ao conteúdo legal subsumível do art. 58 da Lei n. 8.112/1990, 
não limitado à exigência trazida pelo ato normativo impugnado. 

Por força do princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput), decretos 
regulamentares devem obrigatoriamente ser consonantes com a lei stricto sensu, sob pena de 
ilegalidade e arbitrariedade administrativas. Logo, o Decreto n. 11.117/2022, a pretexto de 
incursionar em discricionariedade, incorreu em verdadeira arbitrariedade, pois limitou 
injustificadamente a percepção das diárias pelos servidores.  

Afinal, como esclarece a doutrina administrativista clássica, a discricionariedade, 
que não se confunde com arbitrariedade, pode ser definida como: 

 
liberdade dentro da lei, nos limites da norma legal, e pode ser definida como: 
‘a margem de liberdade conferida pela lei ao administrador a fim de que este 
cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, 
diante do caso concreto, segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar 
satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal. 
Não se confundem discricionariedade e arbitrariedade. Ao agir 
arbitrariamente, o agente estará agredindo a ordem jurídica, pois terá se 
comportado fora do que lhe permite a lei. Seu ato, em consequência, é ilícito 
e por isso mesmo corrigível judicialmente. Ao agir discricionariamente, o 
agente estará, quando a lei lhe outorgar tal faculdade (que é 
simultaneamente um dever), cumprindo a determinação normativa de 
ajuizar sobre o melhor meio de dar satisfação ao interesse público por força 
da determinação legal, quanto ao comportamento adequado à satisfação do 
interesse público no caso concreto. 
Em rigor, não há, realmente, ato algum que possa ser designado, com 
propriedade, como ato discricionário, pois nunca o administrador desfruta 
de liberdade total. O que há é exercício de juízo discricionário quanto à 
ocorrência ou não de certas situações que justificam ou não certos 
comportamentos e opções discricionárias quanto ao comportamento mais 
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indicado para dar cumprimento ao interesse público in concreto, dentro dos 
limites em que a lei faculta a emissão deste juízo ou desta opção.2 
 

Os limites estabelecidos pelas normas legais não podem ser ultrapassados por ato 
normativo regulamentar, sob pena de converter a discricionariedade em arbitrariedade, sem 
a consagração dos valores tendentes ao atendimento do interesse público, o que constitui 
atributo indissociável de todo e qualquer ato normativo administrativo. 

Além da evidente violação ao princípio da legalidade, a determinação de redução 
dos valores das diárias, prevista no Decreto n. 11.117/2022, é anti-isonômica e 
desproporcional. 

Ao diferenciar os servidores públicos que se deslocam, a serviço, por períodos 
diversos, a redação atribuída ao art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.992/2006 pelo Decreto n. 
11.117/2022 confere tratamento jurídico diferenciado a servidores que figuram em idêntica 
situação jurídica (deslocamento em razão de serviço), implicando inconstitucional tratamento 
díspar e carente de razoabilidade.  

Inexiste discrímen idôneo que justifique o tratamento desigual na espécie dos 
autos e que sirva de alicerce para o pagamento de diárias de forma desigual e em patamares 
reduzidos a servidores que terão, por períodos superiores e ainda mais extenuantes, que se 
deslocar em razão de serviço. 

Ilustrativamente, a jurisprudência pátria considera nulo ato normativo editado 
com excesso de poder regulamentar e que implica a restrição de direitos de servidores: 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO DE REMOÇÃO.  
[...]  
6. Patente nulidade da norma interna que veda a participação no concurso 
de remoção aos servidores que estiverem ocupando sua lotação atual por 
força de decisão judicial, por manifesto abuso do poder regulamentar por 
parte da Administração, eis que cria hipótese restritiva de direito do 
servidor que não é prevista em lei.  
7. Apelação e remessa necessária não providas. 
(TRF1, Segunda Turma, AMS 0008712-47.2010.4.01.3400, Relator 
Desembargador Federal Francisco Neves, p. 09.07.2019; grifos aditados) 
 

Por tudo, a conduta administrativa contraria os arts. 37, caput, e 84, inciso IV, in 
fine, todos da Constituição Federal, além de violar o art. 58 da Lei n. 8.112/1990, razão pela 
qual o Autor propõe a presente demanda em favor dos servidores substituídos, prejudicados 

 
2 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 444-
5. 
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pela norma impugnada (art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.992/2006, com redação pelo Decreto n. 
11.117/2022). 

 

IV – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA  

Estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores para a concessão de tutela 
de urgência de natureza antecipatória, pois os elementos dos autos evidenciam “a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300 
do CPC). 

Está cabalmente demonstrado que, nas hipóteses de redução dos valores de 
diárias previstas no art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.996/2006, com redação dada pelo Decreto n. 
11.117/2022, não há lei (em sentido estrito) nem ato normativo hierarquicamente superior 
que estabeleça a restrição inaugurada no ato regulamentar, que é impugnada nos autos. 

Logo, é possível já em sede cognitiva sumária aferir a violação aos princípios da 
legalidade, da isonomia e da razoabilidade consumada pela restrição [antijurídica] atribuída 
pelo Decreto n. 11.117/2022 ao art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.996/2006, que viola os arts. 37, 
caput, e 84, IV, in fine, todos da Constituição Federal, além do já mencionado art. 58 da Lei n. 
8.112/1990. 

Já o perigo de dano, na espécie dos autos, decorre da própria natureza da verba 
reduzida, que trata de indenizar as diárias dos servidores que se deslocam em razão do 
exercício de suas atribuições. Alijados de seu direito à percepção da verba indenizatória, os 
servidores devem arcar pessoalmente com os custos mensais relativos às despesas de 
viagens realizadas a interesse da Administração Pública. 

Além disso, como mencionado anteriormente, os servidores estão na iminência 
(15.7.2022) de serem submetidos às hipóteses de redução dos valores de diárias previstas no 
Decreto n. 11.117/2022, de modo que serão obrigados à arcar, às próprias expensas, com 
valores que deveriam ser indenizados pela Administração Pública. 

Finalmente, vale registrar que a concessão da medida de urgência ora pleiteada 
não encontra vedação alguma no ordenamento jurídico. 

Por tudo, estão configurados, na espécie dos autos, os requisitos autorizadores 
para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipatória (art. 300 do CPC). 

 

V – PEDIDOS 

Por todo o exposto, UNACON Sindical requer: 
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1) seja concedida tutela de urgência de natureza antecipatória em caráter liminar 
(inaudita altera parte) – ante a urgência inerente à espécie dos autos (arts. 9º, parágrafo único, 
I, 300, § 2º, do CPC) – para determinar à União que se abstenha de aplicar os critérios ilegais 
de redução dos valores das diárias previstos no art. 5º, § 5º, do Decreto n. 5.992/2006, com 
redação dada pelo Decreto n. 11.117/2022, em relação aos servidores substituídos; 

2) sem prejuízo da concessão em caráter liminar da tutela de urgência, seja citada 
a União para, caso queira, responder à presente demanda; 

3) seja julgado procedente o pedido para que, confirmada a antecipação dos 
efeitos da tutela jurisdicional: 

3.1) reconhecida a antijuridicidade do disposto no art. 5º, § 5º, do Decreto n. 
5.992/2006, com redação dada pelo Decreto n. 11.117/2022, seja determinado à UNIÃO que 
efetue o pagamento dos valores das diárias, em favor dos servidores substituídos, 
independentemente do período de permanência na mesma localidade, afastados em caráter 
definitivo os critérios ilegais previstos no ato normativo impugnado; 

3.2) em pedido sucessivo, por ocasião do acolhimento do pedido principal, seja a 
União condenada à obrigação de pagar, aos servidores substituídos, os respectivos valores de 
defasagem das diárias, consistentes na diferença entre os valores devidos e o montante pago 
a menor, até a data de cessação dos efeitos financeiros da ilegalidade, com a incidência de 
juros moratórios e de correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 
Federal; 

4) seja a Ré condenada ao pagamento das custas judiciais e dos honorários 
advocatícios, arbitrados sobre o montante condenatório, segundo as faixas percentuais 
estipuladas no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil. 

Além dos documentos ora carreados, pugna pela produção dos meios de prova 
que se façam necessários para a instrução do feito.  

Nos termos do art. 319, II, do Código de Processo Civil, o Autor esclarece que não 
tem interesse na tentativa de autocomposição do conflito, em razão da natureza jurídica da 
controvérsia (exorbitância de ato regulamentar), que já de antemão esclarece a inviabilidade 
de a União oferecer uma justa solução. 

Atribui à causa, para efeitos fiscais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
destacando-se a incompetência do Juizado Especial Federal para o processamento de 
“demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos” (art. 3º, 
§ 1º, I, da Lei n. 10.259/2011). 

Requer, por fim, que, das futuras publicações, conste o nome do advogado Antônio 
Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930. 
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Nesses termos. 

Brasília, 12 de julho de 2022. 

 
 

Antônio Torreão Braz Filho 
OAB/DF 9.930 

 
 

 
 

Vitor Candido Soares 
OAB/DF 60.733 

Thiago Linhares de Moraes Bastos 
OAB/DF 53.121 

 

João Pereira Monteiro Neto 
OAB/DF 28.571 
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