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Autos nº
0022747-06.2010.4.03.6100
Ação Popular
Autor:
CARLOS PERIN FILHO
Réus:
UNIÃO FEDERAL e Ots

CARLOS PERIN FILHO – www.carlosperinfilho.net - (sinta-se livre
para navegar), nos autos da ação supra referida, venho respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência apresentar impressão especial de hipertexto de minha autoria virtual
publicado em – www.carlosperinfilho.net/2010/01122010.pdf - sobre e mail que escrevi
e confirmei no sistema de informática do Gabinete Pessoal da Presidência da República
na Internet, participando esta popular ação:

----------------------- início do hipertexto

www.carlosperinfilho.net
CPF nº 111.763.588-04

E mail do Cidadão ao Presidente da República
para Vocês Jurisdicionadas Cidadanias

Em 27NOV2010 enviei e confirmei o seguinte e mail à Presidência da
República:
---------------------- início do e mail:
CARLOS PERIN FILHO,
Consta em nosso banco de dados uma mensagem enviada ao Presidente da República
deste endereço eletrônico. Precisamos de sua confirmação ou cancelamento.
Para confirmar ou cancelar o envio da mensagem favor seguir as instruções logo a
seguir.
Dados da mensagem:
Prezado presidente LULA,
Em 16NOV2010 ajuizei Ação Popular de autos nº 0022747-06.2010.4.03.6100
que foi distribuída ao Juízo Federal da Décima Nona Vara Federal Cível desta Capital.
Tal Ação Popular trata de nulidade administrativa por omissão de ato político não
partidário [indicação de ministro(a) ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL] e está
publicada em www.carlosperinfilho.net/2010/19112010.pdf
Aproveito a oportunidade para desejar sucesso na transição de Governo e mais
sucesso ainda na gestão DILMA, também com aquela oportuna e adequada indicação

ministerial.
Atenciosamente,

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649
27NOV2010 23:01 hs de Brasília-DF
................................................................................................

Atenciosamente,

Fale com o Presidente
Gabinete Pessoal do Presidente da República
Presidência da República

---------------------- término do e mail:
Republicanamente,

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649

[ www.carlosperinfilho.net/2010/01112010.pdf ]

------------------------ término do hipertexto

Segue também artigo de IVES GANDRA DA SILVA MARTINS sob o
título “A escolha de ministros para o STF” (Folha de S. Paulo – www.folha.com.br - de
16.11.2010, p. A3, anexa) que pergunta e sugere melhoras no modo daquela escolha,
para este Cidadão e para as Cidadanias:
“Por que para a mais alta corte não há qualquer critério,
na nossa Constituição, a não ser o subjetivo, definido por um
homem só?
Como o Brasil iniciará, com a nova presidente, um ciclo
de reformas estruturais, a sugestão que apresentei em 1988
poderia novamente ser examinada pelo futuro Congresso, visto
que estaríamos ofertando melhores elementos técnicos e de
participação democrática para que o presidente pudesse fazer
suas indicações.”
São Paulo, 29 de novembro de 2010

Carlos Perin Filho
OAB-SP 109.649
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